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కృతజ్ఞత 

(బవ్మాశ్రీ ఆదిభట్ల నారాయణదాసుగారు ఆట, పాట్క 

మాటల వేటియని వారికథా వీ తామవహుడని దెగద్వి తే మే వారికి 

నంశీతమ లో నెట్టి పావిణ్యము కలదో, నాహిత్యములోం గూడ, అట్టి 

(పావీణ్యమే కెలదని చాలమందికి తెలియదు కవి వృదయము 

కవియే యెబుంగునన్నబ్లు, తిరుపతి వేంక కేశ్వరకవులు నారాయణ 

దాసుగారిని గురించి యీ తీరుగా వర్ణించినారు 

మ అల నారాయణు( డప్పు కము డయి గే,యమ్మందు నంతోవముం 

గొలిపెంగాని కవిత మందు గొలపన్,గొంతేనియు న్న|ోయచుంకోం 

డల లోపమ్మును దీర్చుకోం వలంచి కా, దా యిట్టితావమ్మతో 

నిల నారాయణచాన నామమున ని, శ్లేపారె నాం జెల్ల "బే 

నారాయణదాసుగాకికి సంగీత సాహిత్యములలో గొప్ప పావీ 

కృము ఉండట వలననే వారు స్వయముగా యక్ష గానముల రచించి, 

యే యే రసమును వ్యక్త మొనర్పుటకే యే కృతు లండవలెనో వయే 
రసానుభూతి శే యే రా౫తాళము లనుకూలముగ నుండునో, ఆరీతిని 
వారి కధలను చెపుటవలననే.నా రాయణ దాసుగారికి సరియగు వ్వక్తి 

“నభూతో నభవివ ప్రతి అని శతావధానులు చెప్పినారు వారు రచిం 
చినయశ్ష గా నములలో ననన్యభ క్రీ అంతర్లీనమై యున్నది వారు 
సహజపాండిత్య విలాసుల. 

“నాలవయెట నేనరసీనకొలది నన్హోరి చదువు లెల్ల డారసిత్రఅని 
ఛారే చెప్పుకొనిరి దానికి తార్కా_ణమే ఈ గక ఏర్ (గంథము 



ల్సి 

అవధాన శికోమణి, చువోవహోపాధ్యాయి మధ్య శ్రీ 

కాశీకృష్ణా చారగారు నారాయణదాసుగారిని గరించి ముట్లు చెప్పినారు 

ఉ పోయనిఎంచునాట, యవాపాయ.నివి చువ బాట్క తేనె ఫో 

నాయనివించునాఓ, వవావాయనిు చను చెబే తెవ 

వ్యాయని పించు, నో హ* కిథామృతసా*క యాదెభట్ట నా 

రాయణచదాస ' సికడ సమ సమ ససనిరవ య ఇదిరా 
నన బే ది 

నారాయణదాసుగారు కచించిన యక్ష గానములు ఇతన 

(గంథములు శీప_ నంగీతము కొజకున్వు మనోరంజనముగనంద ట 

కును (వాయయబడిస వే కావు. నారాయణదాసుగా” బావ్యాముగా 

భోగిగన్క, సుఖలాలసుండుగను కాన్పించినన మానసాముగా జనకుడు 

త్యాగ రాజువలెనే జీవన్ను సం డనటకు నంజేవాము శేదు త్యాగ 

రాజు కృతులలో భక్తి కాన వె రాగ్భమ.లు లీనమై యుండువట్లు 

నారాయణ దానుగారి రచనన్నియు గంభీరమైన వేదాంతభావము 

లతో నిండియున్నవి విజయనగర సంస్థానాస్థాన కవీశ్వరులు శ్రీ భోగ 

రాజు నౌరాయణమూా రి గారు నారాయణ దాసుగారి నీరీతిగా స్తుతించి 

నారు 

గీ సీవ్ర కూతమవార్షినై + నిభిల వారి క 

థా విశేవంబులను జెప్పి , తనరు కతన 

నై మిశారణ్యమయ్యె నం + (ధ (వటేశ 

మూాంధ జేశీయులును + శౌనకాదులెరి 

దాస కవిచబభ' కడు ధన్య * తవ (డ పివ్రు 

నారాయణ దాసుగారికి చిన్ననాయటనండియు వేదాంతములో 

నెట్టి యభిరుచి కలదొ, వారు రచించిన “బాటసారి. వలన (గ్రహింప 



వి 

వచ్చును వారు “బాటసారి యను నీ _గంథమును యిళువదినాలు 

శీండ వయసున రచించినారు తకువాత వారికి హరి కధలయందు 

అభిరుచి కలిగి, అందు కనుకూలమయిన యత గావములు రచించుట 

యంబే బాలకాలమ. నిమగ్ను-లె యుండీరి కాని, వారికీ చతువ్షష్టికళల 

యందును పరిపూర్ణ త్పముసు నంపొదింపవలెవవి డీక్షయుండుటవంన 

నక లవేవదమ.లు, సకల పురాణములు పఠించి నర్వ వు రాణ సారమను 

ఒక మపవో గంధిమును రచించుటకు (పారంభించిరి ఆయు ర్వేదములోం 

శాడ అసమానమగు (వజ్ఞను సంపాదించి బక (గంథము రచించిరి 

విటితో. దనివి సీరక్క వారికి -వేదాంతములో. గల అనమాన (పడ్ఞను 

ఆకు కళళ 59 = oa 

వ్యక్త ముసర్పుటకు జగజ్జ్యోతి అను పేరుతో వ్ (పకరణ 

(గ్రంథము (వాయుటకు 1928 ఒంవత్పరమున | పారంభించిరి అప్ప 

టప్పట, ఎక్కాక & క రణము (వాయ చ ఎనిమిది పకరణములు 

పూర్తి చేరి మరియు నెన్నె | సకరణములు | వాయః దలంచిరో 

యూాహింప6ంజూలమ. 

ఈ బృహద్ద)౦థమ.ను అచ్చ త్తించుటకు శ్రీ, తిరుములలిరుషతి 

జేవస్థావము వారు తమ భూరి విరాళము నొనగి మాకు ఈ కార్యము 

పూరిచేయటకు చేయూత నొ గి ందుకు దేవస్థానము వారికి, 

కార్యని రావాకులకు నా కృతజ్ఞ తాభివ దవనము ఈ విధముగానే 

శిండవభాగము వెలుగుచూచుటకుగూడ దేవస్థానము వారు సహాక 

రితచెదరసని ఆశించుచున్నాన 

గుంటూరు. 

1.11983 

ఇెస్టమలానగర్ , 

| త్ర (రా ఈ వ్వ రరావు 



శ్రీః 

ప్ 
ణు హ్ఫ nese 

“వ్యాక రణాలంకార చక్రవర్తి” “సాహితృవ్ శారవ” 

వ్యాకరణవిచ్యా వపీణ, సాహీత్సెవిదా వప, భాహ్మూపపణ 

అప్పుల సోమెశ్వర శర్మ, MA POL 
(Reader iu Sanskrit Retd A U Waltair) 

విశాఖవట్లణను 

స్య ——— 

ఈ సందర్భంలో “దాసి శబ్దం “హారి చాన” అడే అర్థాన్ని 

సూచిస్తుంది “వారిదాని ని అనగానే ౩ మదద్ష్దాడ ఆదిభట్ల 

నారాయణ చాసుగా₹ే ఆం ధచేశ లో ఆ బాలగోపాలా కిస్ఫురణకు 

వస్తారు వారిదాన శబ్దం ఆయన నివషయంలో ఆంతగా రూఢమై 

పోయింది వమంచి మవారార్రాని ఆయనకు ఆ నామకరణం వేశారో 

గాని అది అక్ష రాలా అవ్వర్థమై కూచుంది *చమపోకవిి విరుదం 

ఒక్క వాల్మీకికే చెల్లినట్లు “వారిదాన” బిరువం ఒక్క_ నారాయణ 

చాసుగారిళే చెల్లింది ఇతరులు ఆ బిరుదాన్ని వాడుకోవడం కెప 

ఇారిక౦ _ అభ్యాసపాటవం అని చెప్పక తేప్పదు 

“ఆశ వురుపో హాదె నారాయణః పృధివిచ 

నారాయణః __ అంకతేరిక్ష్షంచ నారాయణః 

నర్వంచ నారాయణః” ఇ త్యావిగా నారాయణోవనివత్తు చెబు 

తుంది * “సృష్టి ఆంతా నారాయణుడే” అని దాని తాత్పర్యం ఆ 

విధంగానే _ “నంగీతంచ నారాయణః, సాహిత్యంచ నారాయణః, 



ర్ 

(ళుతిశ్చ నారాయణః, లయశ్చ నౌ రాయణః, నాట్యంచనా రాయణః, 

రసశ్చ నారాయణ వారికథాచ నారాయణః సరంంచ 

నారాయణః” అసి క ? తాబ్బ “వాటు ఆంధ జేశంలోనే కాక్ 

యావద్భారత దేశం లోను శ్రీ నారాయణదాసుగారు జాజ్యల 

మానంగా వ్యవహరిం చేరు అవిచ్నిన్నమైన తమ విద్యావంశొన్ని 

వ్ స్తరింపజేణ హరిదాస (వజావతులయినారు అది వారి సుక్ఫితం-_ 

_(వతిథా ఫలం 

(వలిభ అంశు అనిర్వచనీయమైన మేధావై భవం దాసి 

కందని విమయమంటూ ఉండదు అది ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క 

విధంగా విజృంభిస్తుంది జేజేలు పలికి సుంది [వపంవాన్నే పాదాల 

ముందు పడే స్తుంది అటువంటి (పతిభ నారాయణదాసు గారిని 

స్వయం గా వరించి తరించింది. (వాయించి ఆడించి, వాడించి, 

సెజాననిపించి వారిని క్రీ ర్తిధవళాచల శిఖరం మోద కూర్చో బెట్టింది 

ఎన్నో పాటలు, పద్మాలు, హరికథలు కథలు, కావ్యాలు అను 

వాదాలు, విమర్శలు శ్రీ దాస గారి నుసనజ౭ధినుండి ఆవిర్భవించిన 

ఆణిముక్యాలుగా మి-మిల మెరు స్తున్నాయి 

అయితే నాటినుండి నేటిపరకు శ్రీ డాసుగారిని *వారికథా 

పితామహుడు” గానే సహృదయలోకం సంభావిస్తున్నది అది 

సరికాదు - సమ్మగం కాదు ఆయన శేవలం వారిక ఛాపీ తామవాడే 

కాదు “దర్శన వితామహూుకు” కూడా దర్శన సుభాసెధిని మధించి 

కా స్తుభమణిని వెలికి దీసి సాన పెట్టి సకలజ గజ్జ ్ యతిగ (వసాదించిన 

మహోదార్శనికుడు శ్రీ, సారాయణదాను ఆయన వర్శన సారసర్వ 

స్వే “జగజ్హ తి 

నాలుగువేదాల., (కాహ్మణాలు అరణ్యకాలు, ఉపనివత్తులు 

ఆరు వేదాంగాలు ఆరు దర్శనోలు, వురాణాలు, ధర్మ శాస్త్రాలు, 



కళలు, కావ్యాలు ఇ్రకిహానాలు, కథలు, గాధలు _ మొత్తం 

ఆర వాజయమంతా _ ఆర్నవాహిర్నమంతా ౬ జగజ్యోతిలో 
ఎ డే క స జ ఏ 

సందర్భానుసారంగా పరిపరి విధా. * గామర్శింపబడిండి స్వీయ 

న్యాయాః జో, యు కు కో సమసయాలతో, సామెతలతో, ఉదా 

హరణాలతోను వాఇఖాానింపబడి జ ఈకిరు కేవల ఛాందసులకు 

కోపం లెలబ్బంచవచ్చు ఒనాతను కు వవగింపు కలిగించవచ్చు 

సాం పదాయికు కు ర క్కవుపోటున. అధికం చేయవచ్చు అఆల్పజ్రాలకు 

ఆ గవాకారణ/ కావచ్చు కర్మలు ఇ కళ్ళు వ్మరబడే సాధనం 

కావచ్చు పండితుం పెదిమలను అివరింపజేయవచ్చు అయినా 

శీ దాసుగారు జాకతేదు _ నగొంక లేదు అణుమ్మాతేం చలించ 

లేదు మేరు గంభీరంగా నిలబడి తవు వాదాన్ని చేయి గొంతుకలతో 

లోకానికి వినింంచేరు ఓంకారనాదం (బవ్మా కంఠాన్ని చీల్చుకుని 
వచ్చిందని అంటారు వాల్మీకి శ్లోకం ఉవ్వెత్తుగా లేచి క్లోకంగా 
మారిందని సెవుకార ఆవిధంగానే చాసుగారి హృనయావేదన _ 
హృవయస్పంవనస అవధులు చాటి తివి మా వతారమె త్తి, మరాడు 

లోశాలన. ముంచెత్తింది సజ్జనులకు, నహృవయులకు, సామరస్య 

వాదులకున్ను నదా నిరోధాకమయింది తమ వాదానికి (వతిచర్య 

అఘాతం _ 3ప్పక త్మీవంగా ఎదురపుతుం“ని దాసుగాడి తెలుసు 
అందువల్ల నే వారు “నన్ను నాస్తికుడు పావమంకుడు, మేచ్చుడు అని 
లోకులు తిట్టిన డెట్టసీ _ నేను సత్యే మని, త్తత్త్వమని నమ్మిన దానిని 

ఎలుగెత్తి వాటక మానను” _ ఆని జగ జాతిలో పలుసార్లు 

ఉటంకీం చేరు 

ఇంలేకూ వమిటా తీరు ఎటువంటిది ఆవాదం? ఆది వేదాల 

పూర్య భాగంపె దాడి వాస్తవంగా పూర్యభాగపు న్వరూహం 

మాద కోపం కాదు దాన్ని గర్మపరంగా _ యజ్ఞ పరంగా - 

త_కాఒకి పళుహింనకు నిదానంగా వ్యాఖ్యానించిన పూర్యవిరా 



ముంసావర్శ నం మూవ కోపం లుక్ యాగాలమూాడ కని 

మాఖ్యాతిము ఖ్యం గా వళుహింసడయై వవగింవు _ దాన్ని జరివించే 

(శ 'శులమిాద (వయోగించిన వ జాయుధం 

ఇక్కడ కర్మ కాండను గరించి కొంచెం చెప్పాలి ___ 
“తర సృష్టికి _వతీకం భగవంతునికి సంకేతం యై ంనల్ల. 

జేవతలు సంతోషిసారు హా పఠకుహీంన తప్పదు _ తవ్వు 

శాను కర్మ అంకే యజ్ఞ మే డానినల్ల నరం లభిస్తుంది అబే 

పరమార్థం వేరుగా ఈశ్చరుడు శేడు “యజ్ఞో వె నిమ్షుః” అని 
వేదం చెపుతోంది “యజైవథో ఒవధః” (యాగంలో చేసిన వళ్లు 
వధ హీంసగా పరిగణేంపబడదు) అని మన్యాది సృృతికర్శ౬ందరు 
ఘోషీంచేరు ” ఈ మూల _స్తంభాల-పె పూర్వ మీమాంసా సౌధం 
నికి తమయింది ఆ మవోసౌధాన్ని దాసుగారు నమూలంగా కూల 
దో సేరు 

బాగా పరిశీలిస్తే యజ్ఞానికి వళుహింనకు బోలెడంత చర్మిత 
ఉంది “వేదాలు వుశ్తేయసి” అనకుంశే _ అవి ఎవ్వడు వుక్టేయో 
ఆప్పటినంచీ యజ్ఞాల. జరుగుతూనే ఉన్నాయి _ పళుహింసా జరుగు 
తూనే ఉండి సోమయాజిత్యం సమాజంలో (_శఇముఖ గౌరవ 
చివ్నాంగా ఉంటూ వచ్చింది తదనుగుణంగా ఎన్నో న్యాఖ్యలు, 
ఉపవ్యాఖ్యలు, విమర్శలు బయల. బేరి పూర్యవిామూంనకొండంతగా 
చెరిగింది వర్శనాలలో ఒకటిగా ప నుటుంద్ 

ఈ (వవావోనికి చార్మి తికంగా మొద్ద మొదట అడ్డుకట్ట చేసిన లు వాడు బుద్దుడు వేదాలను వెనకకు (తో నీ అహింననే [(పభానంగా 
ఆయన ఉవబేశించేడు అతనికి తదనుయా యులకు వేదాలు [వమా 
ణం కానేకావ్రు ఆయుగం _ డాని _వభావం కొంతకాలం సాగింది 
తరువాత మరల కుమారిలభట్టు చలవవల్ల కర్మకాండ విజృంభించింది 



డ్రి 

వె దికమార్లం ఏరవివోరం జాపింది మరికొంత కాలానికి వెదికులే 

వశుహింనకు ఖండించేరు రామానుజాచార్యులు, మధా చార్యులు 

మొదంయిన మహాను ఖావు + వేద పామాణ్యాన్ని పూర్తిగా ఆంగీక 

రిస్తూనే కగ్మకాండకు పశుహీలినక. ఉదాగానన చెప్పీ, రూపాంత రాలను 

వర్పాటు ఛచేనేరు యష్ఞంచే స్తే చేయవచ్చని, పళ వుస్థానంలో 
మాతం ఎన్టపకువునే (వి డిలొమ్మ) ఉపయోగించవ లెననిస్నీ 

వ్యాఖ్యానించేరు నేటికీ వెవ్షవుల, మధ్య్వులు ఈ పద్దతినే ఆనుస 

రిస్తారు రానురాన. నవ్యయగంలో కయానంవనరస్వత్కి శ్రీసద 

దామెో దరసాత్వాలేశర్ , ఆరవీంచదహోవప్. వంటి మపహోావురువులు 

కూడా ఈ మార్హాన్నే పోత్సహి-చేరు ఇది జన్మపియమై సర్వా 

దరణ యోగ మె సాగుతుందనడంలో సంజేహంలేదు 

“మవహోజనో యేన గతః సపంఖాళి గదా! 

ఇ*గో _ ఈత్రోవనే శ్రీ నారాయణదాసుగారు వరించేరు 

ఈర లను _ ముఖ్యంగా పళుహింనతోకూడిన తారను పూర్తిగా 

ఖండించేరు వరూపంలోన నా పళుహింసకూడదని ఈ (గంథంలో 

వందలసార్లు కాదు కొన్ని వేలసార్లు__.తమ నవాజమైన తార 

స్థాయిలో ఘోవమీంచేరు ఆ సందర్భంలో నే కర్మ కాండకు యజ్ఞాలకు.. 

(వత్యేకంగా (శ "శులకు___ ఎన్నో దూవణ తిరస్కా. రాల నిచ్చి 

సంఛావించేరు ఆవి చదువుతూ ఉంకే ఒళ్ళు జలదరిస్తుంది కాని 

ఆవి కేవలం భావావేశ ఫలితాలు సమశాలిక నమాజంలో వైదిక 

మతం పేరుతో, నం్యపదాయం పేరుతో, ఆచారం పేరుతో, కర్మ 

కాండ పేరుతో పేరుకుపోయి, కుళ్ళికంవుకొడుతున్న దంభవ్యవస్థను 
చూచి కడుపుచెరువె కట్టలు తెంచుకుని (వవహిందిన ఆక్రందన 

ధష్గనులు 
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వళుహింస వేదనమ్మతం కాదని నిరూపించాలంకు వేవవచ 

నాలకు వ్యాఖ్యానం కూడా తప్పక మార్చాలి వన వాశ్యాలకు 

'వీలసంవత్పరాలనుండి అనూచానంగా వస్తున్న వ్యాఖ్యానరీతి ఒకటి 

ఉంది ఆది సాయణాచార్వులు అవలంపించింది దాన్ని పకారం 

“వపశ్షమాలభతి” *అజామాలభఖేతి *గామాలభేతి మునలయిన 

వాక్యాలలో “వతు మొదలయిన శబ్రాలకు మేక్క ఆవు వగాశా 

జంతువుల నే అర్థం విసిప్లాజతులు, దై గతులు బెవి స వ్యాఖ్యానం 

[వకారం ఆయా శశ్రాలకు ఆయా జంతువుల పోలికతో చేయబడ్డ 

“విండిబొమ్ములు” అని తాత్పర్యం వయానందసరన్యతి _వభ్ళతులు 

చమూవివది వేరొకతీరు దాని ప్రకారం పళ, అజ 9 త్యాదిశబ్దాలు 

కొన్ని ఛాన్యాలను శీవధులను బోధిస్తాయి కాని సాక్షాత్తు జంతువు 

లను బోధించవు ఆరవిందయోగి చేసిన వేదసమన్య ఈం మరోవిధంగా 

ఉంటుంది దాన్ని “రవాన్య వాదంో ఆంటారు తవనుసారం “అగ్ని” 

అంకే జఠరాగ్ని లేక_విశశ క్తి, “వళు” అంక అవాంకారం, లేక 

శోవం.అనిభావం వస్తుంది ము తంమోద “యజంలో పళుహింన 

వేదసమ్మతం కాదు” అని నవీన వ్యాఖ్యాతీలందరు వాఇఖ్యానిం చేరు 

శ్రీ నారాయణచదాసుగారున్ను ఇజే ధోరణిని చేబన్తురు 

ఇంచుమించు వయానందసరన్వత్సి అరవింవయోగుల వాదం పీ రిక్త 

నచ్చింది. వళువు అంకు అవాంశారమనీ, అగ్ని అంకు జర రాగ్ని 

ఆప్కీ “ఆలశేతి ఆంకే అణచుకోవాలసీ బ్రత్యాదిగా ఎన్నో అర్థా 

లను మార్చి చూపించేరు “యజ్ఞం” అంశే ముఖ్యం గా “సుఖ 

జీవనం” అనీ, అందుకుపయోగించే మంచిపనులస్నీ యజసాధనా'ే 

అనీ ఆని ఒకచోట అంటారు “పేతం నేతా” అన్నవాశ్యానికి, 

“దక్రులను నుఖపపెట్టి నీవు సుఖపడు అన్నఫావం ఇంకొకచోట (పక 
టేసారు, “వాయవ్యం శ్యేతమాలభేత” అంకే “చలి వేసినపుడు 

ఛక్యూటి తెల్లని దువ్నటి కవ్వకో వాలి” అనే తాత్సర్యం అని మరో 
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చోట చూవిసారు “శరీరం యజ్ఞ వేది - నృృతివల్ని _ జీశార్మ యజ 
నూనుడు _ నాఖిహృదయ  శ్రీర్ణ ములందు [ కేతాగ్నులు ౬ వానిని 
సచ్యున్వీ వముల. కానించుకు జ్యో తిపోమము - మిగిలినవంతయు కల్ప 

నమే” అని ఒక సమన్వయాన్ని చూావీసారు “దేోక్షనాలక్ష ణం ధర్మః” 
అన్న చోట చోదవ అంకే “సర్యభూరదయి” ఆని వివరిసారు “పలా 
శశాఖాంశేన త్రి” ఆతంకు “ఆన్న కబళము నిచ్చుమి ఆస భావాన్ని 

విశదీకరిసారు “చక్కగా కృషిచేసి పంటలు వండించుకొస్తి తాము 
తిని నుఖమ గానుండి ఒరులకింత పెట్టి వారిని సుఖ పెట్టుట యే యద్హ ముం. 
పరోషకార వే. మవోయడ్రము _ నవాజీననమే యజ సర్వస్వము ఆధి 

సిదధాంతం చేపారు ఇవంతా వళుహింన కూడవసీ, ఆవసరమెే పిండి 
పళువును వాడుకోవచ్చనీ, దాంభిక కర్మలు వద్దనీ కెర్మను పాడుచేఆక 
డంకవ్న మానివేయడమే మంచివనీ _ ఇలాగ ఎన్నో మంచికావాలు 
(పోత్సహి-చి పరు? త్తించిన పరుగు _ ఉడుకే రించిన ఉరుకు నేటి 
సవూ డంలో వె దికకర్మలు జేనేవారు చేయించేవారు _పేకించే 
వారు. అంవరున్ను సరమ వంచకులుగా సమాజచోకులంగ్యా 
వంభాచారులుగాా వరమవీడనా య త్రచిత్తులుగ్నా మారిపోయేతు 
గనుక్క కలికాలంలో కర్మకాండకు సజీవనమాధి చెయ్యడమే ఉత్త 
మో ర్తమనుని వృానయం ఆశునిత్యం "పెట్టిన ఫోమ 

ఈ విధంగా 'వేదశర్రాలకు ఆర్థాలు మార్చే ఆవనరంరాగానే 

నాదం, శజ్షం, ఛావ ఏటి స్వరూప న్యథావాల్కు కేశాలు వేదాం 
గాలం, వాటి వివరణాలు, శకం పరిణామాలు మొనలయివన 

వివయాలస్నీ పుంఖాను వుంఖంగా  డాసుగా6 వతిధాననుణ్మ వ 
నిర్ణోమలుగా, ఉత్తుంగతరంగాలంగా. బయలు టేరి సల్మ వదాయలన్క 
సౌల్ళినదాలికులను మాంచెర్డి ఊపిరి సలంపకుండా చేని విడిచి 
పెళ్టేయి ఆయా సంద కాలలో ఫలు భావాలు ఈ తీరా 
ఉమ్నాయి పాస నరా. 

సా 



H 

1 వేదాలు, ఉపనివత్తులు, ఇాస్త్రాలు వారా (గ్రంథాలు 

శీవలం మునులకు _ లేదా మునితుల్య _ జీవనం గలవారికి మూ తమే 

నేటి సమాజానికి ఎందుకూ పనికి రావ్రు నేటి యువకులకు స్వయం 

కృవ్సీ పరోపకారం, సవాజీవనం అన్న వే పరమా ర్థాలు 

8 వేదాలకు, శాస్త్రాలకు సరియెన అర్థం ఎవరూ చెప్ప 
"లేడు అయిదు వేల సంవత్సరాలు ఒక యుగం యుగయుగానికి 

శచార్థాలు నూరుతూ ఉంటాయి వాటికి ఇాశ్యతత్వం లేదు అలాగే 

ఆఇబారాలు మారుతాయి అస్నీ మారుతాయి జేనకాలాను 

గుణంగా నమూాబజాసికీ అభ్యుశయం కలిగించే విధంలో శభారాలను 

మారి చెప్పుకోవడమే సమంజసం 

క్ర [ఈత _శుతిగా ఉన్నంతవరశే సత్యం = అది (వాత 

రూపంలో రాగానే ఎన్నో మార్పులు నవాడంగా వస్తాయి కాగా 

ఆది వేదాల స్వరూపం ఇన్వుడు లేదు మారిపోయింది మార్పు 
తో వంభం కూడా ఆరంభం అయింది 

శీ జనరంజకమైన ప౪శే వేవం జనానురాగసంపాదకమెన బి 
శిస్హైాచారం “సర్వేజనాః సుఖినోభవంతు” అని ఘోప్.స్తూ తదను 
గుణంగా ఆచరించువాడే పురుషో తముడు 

క వేద వేదాంగాలు కర్మలు, ఆచారాలు, వర్షా శమాది 
వ్యవస్థలు, పఏియమగాలు, నివ్యలు ఇవన్నీ మానళశ్రలు పరస్పరం 

(పేనుతో జీవించడంకోనం. కల్పించినవే అన్యోన్యానురాగం కలి 
పోతే గిిచ్లవో లె అవన్నీ వ్యర్థమే 

ఆ) వేళళాసాాలు, సక్షిర్థ నరకాదులు, పాపపుణ్యాలు * 
వవ ప్రషుం _ (తకరపాననవళి నర్వజనసాఖ్యంకోనం మునులు 
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కల్పీంచిన పే చెవమ్యం కోసం కాదు (వజలకు సామరస్యాన్నీ 

సౌఖ్యాన్ని కలిగించనిది వేదము కాదు _ కౌయమ్రుము కాదు 

7 ఆన్ని చదేశములవారి మత (గంథములు కూడా వేదాలే 

సుఖజీవనాన్ని ఉద్దేశించే అవస ఆవిర్భవించేయి 

8 _వక్యేకంగా మునులక్కు సన్యాసులకు మ్న్మాతమే చేవ 

చేదాంగాల ఉపయోగం పామరులకు నంసారులకున్ను వాటితో 

పనిలేదు న్యయు కృషి, పరోపకారం, భూతవంక్కు అన్యోన్యాను 
రాగం ఆనంవమయజీవనం ఇవే జన సామాన్యానికి ముఖ్యాతి 

ముఖ్యములు అవే వారి సకల పాస్రుసారములు 

9 జనరంజనమే భావయొక్క_. పరమ _పయోజనళి న్వపర 

రంజకంగా మాటాడుటయీ ముఖ్య కర్తవ్యం వైదిక భావ శేగాని 

వ్యావహారిక భామకు వ్యాకరణంగాని నియమ నిబంధనలుగాని అవశ్య 

కంకావు (ప్రపంచంలోని అన్ని ఛామలూ ఆవరణీయాలే 

10 జగదువపకారములయిన శబ్ద ములన్నీ సాధు శబ్బములే 

జభహిరము కాని శబ్దములస్నీ అసాధుశబ్బము లే 

Il _వవంచంలోని నకల వేదళా ప్ర సారమును సకల సాధు 

జనోపదేశమును, సకలమతరవాస్యమును మానవ జీవితనర్య న్యమును 

“-తాసుఖపడి వరుల సుఖ పెట్టుము” ఆనియే 

ఇటువంటి భావాలు జగకజ్జ్యాతిలో పదింబదిదా | వతివుట 

లోను కనిపిసాయి 

(వనకాను పన కృంగా శ్రీదాసుగారు నమకాల నమాళానికి 

సంబంధించిన ఎన్నో వివయాలను తుల్జాంగా చర్చించి తమ కదా 

లను [వకటించేరు వానిలో ముఖ్యమయినది వర్రాాశమ వ్యవ 
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పెద్ద ఎత్తున దాడి సనాతనమైన ఆవ్నవస్థ రానురాను ఛిన్నాభిగ్న 

మైపోయి, స్వరూపన్వ భావాలను పోగొట్టుకుని సమాజానికి అనర్థ 

దాయకంగా పరిణమించింది కావున దాన్ని పూర్తిగా తుడిచిపెట్టి 

క్ట మాణ్ వనం” *నమరసజీవనంి) (వధానం గాగల నవనమాజం వికసిం 

వాలని ఏరి ఆభినంధి “*ఆడ_.మగ_ రెండేజాతులు, మంచి. చెడు. రెండే 

జాతులు, వీతి_అవిసీతి_ రెండే జాతులు, వివేకం _ అవివేకం, శెంజే 

జాతులు జాతిభేవం వర్లశేదం నేటిసమాజానికి పనికిరావు 
మానచ్చలం తౌ ఒక కు నర్వమానవ సోవర్యంకోనం అంనరూ 

పొటువడాలి” అని ఆయా  _పకరణాలలో వీరు విశదం 
చేసేరు. “హావ్మాణ (ప్రాణము,  _ావ్మాణని ద _బాహ్మ 
ణంని యాకలి దప్పికలని సి దాహోరసాౌఖ్యములకు వర్ణా శమధర్య 

వ్యవస్థ "లేదుగదా ! సుఖమయజీవితానికి ఈ శేదా లెందుకు ?” అని 
ఎన్నో యుక్తులను చూవించేరు మూఢాారాలు, అంధవిశ్వాసాలు 
వంభవేపాలు, వంచకనృత్తులు కపటవచనాలు _ ఇటువంటివన్ని 
వశించివనాదే సమాజం బాగుపడుతుందని, వదపచే హెచ్చు 

రించేరు. 

“వవిమయం తీసుకున్నా సరియె నత _త్త్యం ఎవరికిన్ని తెలియవనీ, 
ఇాస్ర్రాలన్నీ కృ్యతిమాలనీ వాటిని ఆసరాగా తీసుకుని వ్మిరఏీగడం 

శుద్ధాఒవి వేకమన్సీ, _తకాఒపి _ వృ _తి గాపెట్టుకుంకు వశా(స్రుమకా 
వఫలించదన్సీ మునులకు తత్తులుఇలకు మౌాతమే శాస్త్రాల ఉపయోగ 
మస్సీ ప్రాకృతులందరు  వరస్పర| పేమతో పరస్పరసావోయ్యంతో 
జీవనాన్ని గడపడమే ఉ త్తమో _త్రమమనిన్నీ” = దాసుగారు అనేక్త న 
నంద ర్యాలలో నొక్కే చెప్పేరు తర్కం వ్యాకరణం, జో్యోలిమం, 
నిరు కం, మొదలయిన శాస్హాల చర్చల్లో ఈయు క్తి మఖ్యంగా కని. 
పిస్తుంది. క 
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బక శ్రీ దానుగారు మనసార |చోమించిన అంశాలు కోన్ని 

"లేశపోలేదు వాటిని స్థూలంగా పరిశీలిదాము see 

i సంన్యత భామ చాలా గొప్పడి దానిముండే (పపంచం 

తోని అన్ని భామలూ ఆవిర్భవించేయి నావం, శబ్బ|బవ్మాం, 

శతెలియాలంకు సంస్కృతమే (వధాన సాధనం 

2 వేదాలు మేఘగర్హ నవలె సయ్య్మి దఘోవవలె సహజ 

మైన నావ బహ్మన్వరూ పాలు వాటళోని కిన  "ండమంతా మాస 

వాళికీ కని_జ్ఞాన కాండం మ్యా(తిమె గురుడు 

ప్ సృష్టి అంతా చైసవారువమయం చైవం పౌరవమం 

రెండూ ఒకశు పౌరపాన్నే మానవులు అవలంబింవాలి చైవం 

దానంతట ఆడి ఆనునరిసుంది _ ఫది ఐండి 
బాజీ కైన 

లే నాద బహ్మీ పానవ, భ్ భగవచ్చింతేన - ఇవి నచా 

న్వీ కార్యాలు స్వార్థ తాగి? లోకోప శారి, నర్భభాతేదయావరుడు 

ఆయినవాడజే పరమ భాగవతుడు - పసరమభాగనతులే వా _స్తవమె 

సత్స్పుర ములు _ వారే లోశానికి సరషచా ఒర్భథా శరణ్యం 

ర్ వర్శనాలలో శిరోమణి _ శిరోధార్యం అది ఏత వర్శన 

మొక్క కు శ్రీశంకర భగవ త్పాదులె ఆనలయిన నిసలెన తత్త్వ 

వేత్త ఇతర వర్శనాలన్నీ సాధనాలు మామే _ అద్వెతమే 

సాధ్యం అ చరమలక్ష ఏం జ అం 

6 ఆధునికిమెన వద్దనాన్మ (సెన్ను) ఈబడించకూడదు 

కశలజనోపయు కంగా, బహుళ పయో జన కారిగా దాన్ని మలచు 

కొని వాడుకోవడమే మావవులు చేయవలిన పని ఇటువంటి 

ఉదార భావాలు, ఉత్తమ లతూలున్ను (గంథమంతటా తరచు కని 

వీస్తాయి. 
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కాగా యజ్ఞం _ వశుహింస ఉపాదానకారణంగా, వె దికం 

మన్యు-యిన వంచకులు నిమి త్రశగారణంగా సమాజవు ఈలిచాధలు 

గనాశారి కారణంగా ఉవ్వెత్తున లేచిన గయంజ
ో;లి యేోజగజ్బ్ రతి” 

(పాసంగికంగా (గంధ శే లిని గరించి చెండు మాటలు 

ఇప్పాలి సంఘటన అంతా పర గాంధిక భావలో సాగింది “పెద్ద 

వాక్యాలు; చిన్న వాశ్వాలు, వాకాషులో అవాంతర వాక్యాలు - 

ఈవిధంగా ఒకొకకక చేట ఒశపుటకు నరిపడిన మహో వాక్ళజాలము 

ఉంది ముచ్చశైన మూడు ముక్క-లూ ఉన్నాయి జాతీయాలు, 

శ్రాపీయాల, సామెతేలు, లోకో కులున్ను కొల్లలుగా ఉన్న్నాయి 

తర్మ-0, యు క్తి, నాదం, జల్పం, ఛ-_-౦ = ఒకొ,-క్య- చోట వితండం 

కూడా - విమయ |వతిపొదనలో చోటు చేసుకున్నాయి ఇంచు 

మించు సంస్కృతంలో కాదంబరిలాగ రచన సాగిందని అన 

వచ్చు శాదంపీరి సరసమైన కధ శాగా ఇది గంభీరమైన చర్చ 

అయింది అబే భేదం కొన్నిచోట్ల విరామ చివ్నోలుకూడా సరిగా 

పెట్టడానికీ పిలు తేనంతగా పంక్తులు పరుగులు తీసాయి ఇటువంటే 

గద్యరచన శ్రీ దాసుగారికే సాఫ్యవ వుతుంది ఆంధ గద్వ్యానికి 

జగళ్త్యోలిని బక (వల్సేకోదాహర
ణంగా పేర్కొనవచ్చు అయి'కే. 

ఒక్క_లోవం మాతం కొట్టవచ్చినట్లు కనబడుతుంది. అజ 

ఉవ్చనరు క్కి” _ చెబ్బన దానినే పజే వే చెప్పడం “పళుహీంన 

కాడదు తాసుఖపడి పరులను సుఖ పెట్టుటయే | బతుకు 

పకమార్థము అనే అంశం, (గంథం అంతటా కోన్ని "వేలసార్లు 

అన్న త్రమయింది ఇంచుమించు (పతివుటలోను కనబడుతుంది మరి 

కొన్నచోట్ల పూకో త్తరవిరోధంగల వచనాలుకూడా గోచరిస్తాయి 

యం చేయడం బాలా కస్ట మనిపి స్తుంది ప్రకరణ విభాగం 

కూడా ఆనుస్యూతంగాను, గముచ్చిశం గాను, సంబద్దంగాను జరిగినట్లు 



16 

కనబడదు ఇవన్నీ వ౭క్టీలి చే “గంధం ఆంతా (క మబద్దంగా బళ 

సారి (వాసింది కాదేమో '” అన్న నంశయం కలుగుతుంది అయినా 

(వకృతం ఎవరూ వమా వేయలేరు తీ (వభావాఖి నివేశం గల 

రచనలు ఇలా సాగడం కూడా అక్క_డవ్యడ కనిపిస్తుంది స్టితస్య 

గతిః చింతనీయా” అన్నట్లు ఉన్న దానిని అన్వయించుకోవడ'చే 

ఇాపుకుల కర్తవ్యం 

ఆపనినే నేను కొద్దిగా చేనేన శ్రీ కరా ఈశ్వర రావుగారు 

నారాయణ దాస సాహి కాన్ని ఆ రటిసీ సర్భంక వంగా వువరుద్ధ 

రించిన వారిలో (వమఖుల. వారి కోరికతోచే నేను ఈ (గంధాన్ని 

యథాశ క్తి గాను యథావకాశంగాను నంస్క_రించేను ఇటువంటి 

ఆవకాశం నాకు కల్పించినందుకు శ్రీ, ఈశ్వర రావు గారికి అభినంద 

నములను ఆశీస్పులను అందిస్తున్నాను 

ఇంతకూ “జగజ్జా ఇతని అనుసరించి నారాయణచాసుగారి 

తత్త్వానికి వ్యక్తి 'త్వానికిని్ని నవ్యాదయలోకం నమర్పించవలసివ 

మూల్యం ఎటువంటిది? ఈ (పశ్నకు సమాధానం ఈ విధంగా 

చెప్పుకోవడం సమంజసం ___ సత్యం, అహీంస, సర్వాత్మనా నకల 

భూతదయ పరోపకారం అన్నవి దాసుగారి [పథాన (పళలిపాదనలు 

౪౩ మైసలేమే వరమదర్శనమని, మ డానిపో పానాలనిస్నీ 

పికి సిద్ధాంతం _వకృతనమాజంలో “వాసుదేవః సర్వమిత ఆని 

భావిస్తూ, భక్తి క్తిని చేబట్టి భగవన్నామ సంకీ _ర్తనం చేస్తూ అంవరిని 

తరింపజే సే ఛాగవతుళే పరమపురువులని వీరి నమన్వయం “డంఖా 

నికి ఆవాంకా శకానికి దారితీసే కర్మ కాండం ఆంతా దండుగ దాన్ని 

సమరాలఘాకెంగా  వశింపజేవయడం అత్యావశ్యకమసి" బి ఉద్ధామ 

ణము కాగా దయానంవసరన్వత్కి వివేకానందుడు, అరవింవ యోగి 

మొదలయిన నవీన్రదార్శనికుల ఫోవక్షు చెందినది పరి త త్తమ 



| 

మాంన ఆచరణ యోగ్యమైన జేశశాలానుగుణమైన అచై (తమే ఫ్రి 

దర్శనం ఆవిధుగాచే “మానవతావాదం, సమాజవాడం నమ 

సమాజ నిగ్మాణం, వర్ణ రహిత మైన వర్షరహితే మైన లోక వ్యవస్థ, 

సరషమానన సౌాభ్మాతం, సవా కారం, సవాజీవనం గతి, సర్వ 

జనాఘ్య న యం. ఇత్యాదిగా చేడు (వపంచం నలుమూలలా (వతి 

ధృనిస్తున్న ఆవర్శాలను దాసుగారు (తికరణశుద్దిగా ఆమోదించేరు 

కాగా రాజా కామమోవానరాయ్య్ శేశవచం దేన్, వహోత్మగాంధి 

కందుకూరి ఏీశేశలింగం |పభ్ళతుల నంఘసంస్క_ర కైక మనస్తత్వ మే 

వ్ర వ్యక్తిత్వం అందువల్ల నే హి౨చాసుగానేకాక సాహితషనష్ట 

గానేకాక్క గొప్ప 'తా_త్త్వికునిగాను, మంచి సంభఘనంసన్క_ ర్హగాను, 

మూనవతావాదిగానుకూడా వీరిని భావించి నంఛావించి జేజేలు పలక 

ఉం, ఏరి భావాలను _వచారం చెయ్యడం, ఆదర్శాలను వూర్తిగా 

ఆచరించడను న్ను అందరకు అవశ్యకర్త వ్యం ఆశే ఏంకి పరమో 

వాయనం |! 

ఇక దాసుగారి సవాద్య పవృ త్తి “కరుణావృ తి కనుకనే 

వారుఎల్ల ప్వుడు “ఆర్హాంత రాత్మ” జీవహీంనను కన్నా _విన్నా_ వారు 

బొటబొట కన్నీరు కార్చేవారట చేవలు పర్ట్రేవారికి, పందులను 

కొనేవారికి కావలగనంతే డబ్బుయిచ్చి ఆరోజు ఆపని మానిఎంచే 

వారట తోలు చెప్పులు తొడుగుకునే వారు కారు “*అహీంని 

ఆయన సిరంతరజపం *పరోపకార; వుణ్యాయ పాపాయ వర 

పీడసమ్” “ఆత్మవత్ నర్వభూ తాని యఃపశ్యతి స పశ్ళతి” అన్నవి 

ఆయన యావజ్లీ వ చేదనాదాలు అంతటి జాలిణండె ఆయనది 

అడే “జగబ్దా" ఏలి” దర్పణంలో నిర్మలంగా _వతిబింబించింది 
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వ్యయాల గతణాతని. తత్భలిత మే. దెగజ్ఞా తి వివయంలో వారన్న మాటల. 

“వారును నాదమూచు మత్సియ లోగఎఎ కున. కాతేను వలంచి 

ముం మళతొన. సారముగా మార్చి జగదైతేమ క 

యమూా $ వాత ఏ. స నాశ కౌ౭ంది నిోంధమిన్నిధ్మ చేరి౫ 

పే చె వక భొగంమివ డన _వాయవలన వచ్చెను (మొ భాగంచివర, 

పెన్షలు. చెబ్బనట్ల శ్రీ నారాయణచాసుగారు “ధన్యాః, 

మవో త్నానః, ష్ణ యశన్కాలి నమో మహావ్చః ' 

ఓమ్ తత్ సత్ 

= అప్బృల్ల నోమెళ్వరళర్మ, యం వ్య ఎ ఒజయళ్ 



ADIBHATLA NARAYANA DAS 
PRINCIPAL 

Sri Vijayarama Gana Pathasala 
VIJAYANAGARAM 





వ౦కావళి 

ఫం మునులం చెల్లవిధంబుల 

మొనగాడు గడింపరాని మూంశకలతొ వ 

చ్చిన శ్రీ రొమున్విందున 6 

దనువు భరద్యాజబువీకి దండంచిడజెదన్ 

నీ మూండువేలేండ్లకు మున్ను సౌరాష్ట్రి 

వి వుల మేచ్చసంవర్క_మునకు రొసి 

సాగిరి చోళజేశమున కవ్యాాశిలోం 

జదుమూ(డుగోగ తము ల్పయలుజేతి 

వేయివత్సరములవెన్క_ గోదావరీ 

తీరము జేశె స_తేగలయందు 

చరూరును6డి విల్పించె చెన్నిక్ జే 

జయపు రెళుండు క ఎప పభుండు 

రెండువందల యంబదియే డ్ల కంద 

బవాు తపః వభావున్ భర చా్యాజనో_తం 

సత్కుటుఎబి నఖిల వేదళా(స్త్రునివుణు 

నాదిభట్టనాము మదన్వ యాద్య పురువు 

గీ అఘము తెనంగొట్టుం దపమున కాబపట్టు 
సీతిం గనిపెట్టుం బులికైవ మూతింగట్టు 
(పేమ మిన్ముట్టు సీప్కి వేయం జెట్టు 

చె దికుల తేంది మెట్టు వూ యాదిభట్టు 

మ గురుండున్ ళు కుండుదావగేహూములలో. గొలుంండ నుదీవు డె 
రై లా రాణా 

వారికాం కాత్మజుం డాడుచు సేశికి స్వాయ తేస్థికిన్నొంచగా 



pA 

సరవించావ్రు(డు వారము వన కని భాగం బేలుచున్ సామ్యునిన్ 

నఠణొందన్ జనియి చె మం?) శవిరాజద్దోవిలగ్నంబునన్ 

కం దేవతల శంకరుండున్ 

మ్మోవల్లభ్ _౦దు రామచం! దుండు సరార్ 

_దావిడుల నాదిభట్టు (న 

కౌవంబున నెదురులేనివా రల జగతిన్ 

వా మూరాకారుండు వేద శా(్ర్రువిధి త మా యాదిభ్ర 

ట్రారాజేం్యదుండు నత్క_రింపల॥ మళోయ. ౧బజులిన 'జేయుచున్ 

దారాపత్యే సమన్వితుం-౧డయి డగ చ్చే న్మాని ఆఈచార్యుండై 

దేరెక్కెా నడుభ క్షిమై నతనితోం బృథీ శ్వరుం డిట్ల నెన్ 

శా జీవా స్ఫు సమ _స్తమంతముం గడరలొందెనా వరమ స్ 

నేవన్ జేయు నిభీష్టమబ్బుననుచు న్స్పెన్ మహోత్ముం డొకం 

డే వేటాడు వనాంతరంబున భవద్య్రత్తాంత మొరగ్షించి ని 

న్నేవిల్పించితిం గోరి కావున చయన్వివ్నీంచి రక్షీంచుమా 

కం పపలబు మందీ ఎో నం 

తలి వైడ్ వెరవ్రుం జూవు దయతో భూ బే 

వతల క నాధ్యం 'బెయది 
ఫి 

చెతం దెలంగించుము మహోర్మె వేండెద నిమ్నున్ 

ఉ కాంము మళ్లు చుండె ససఘా కు_దీవకు(డౌ తనూ భవ్రక్ 

మాలిమితోడ ముద్దిడటమా తేమ నా కిశ నన్నకోర్కె యీ 
లాలస మాను తీద్చునెడ రాద్యములో సగ చాలొనంగి భూ 

పాలు నొవర్తునీ సుతుని దావక్షగోతమె చే వహించెనన్ 

న్నీ ఆనంగం జిజునవ్వునం బలె నాదిభట్టు 

ధృతి యెసగ రఘునాధ కృద్ణ బేవ్రళోడం 

దపముగావించి యొక్క_వత్సరమ.లోవం 

బుతు వీశలరింతు గాయ తిసావ్సీ 



త్రి 

చ అని తన యొన్మిటేండ్ల సుకు నా ధరశీళువ కప్పగించి భా 

ర్భను వన వెంటదీసీకొని యైం వపంబున కాదిభట్టు నం 

దన దశకారముం గడు ముదంబున గాంచి చిరంబు రాజ్యమున్ 
ర 

భొవరిచి కాన వేగ చబుణుండయి రాజును లోకతానన్ 

తరువోజ 

ఆదిభట్లాత్మజు. డా హయ్యగీవుం డర్షరాజ్యంబున కధివతియగుచు టక ధి 
వ దక లౌకిక చె ఛభవంబలరం (బతనంచావురిం చాలించు చఖిల 

వేవ బే త్తలను రప్పించి [గామనుల వెలయించి శా తవభీకరుండగుచు 

భూ జేవత లె మాన వులమిన్న లంచుభు వనం బుల న్నీ య౦ంబొగడ రాజె 

కీ వెడంవ ఫాలంబునం దడియా రెడు విభూతి 

నెలవంకలోన గంపలరుడితి 

కంఠమం దొంటి ముగంబు రు_చాక్షము 

హరు గళమున వహాలావాలము మాడిి_ 

ధనువూని రణరంగమున శ తులం తాలు 

దోలుచు నభివవ |దోణు రీవి 

వేదవేదాంగము లవకించు తణి సర 

స్వతి మగరూపునం బరలగు చెల్యు 

భూసుర తే కేజను ల్మూర్రింగొన్న 

పొలువ్రు వెలయించి జనము లబ్బురము వడం 
శ&రిని చాలించి రఘునాధ కృవ్లబేవు 
దొడ్డకొడుక గ రామచం్మ దున కనే నిటు 

ఉ ఏలుము సీవె రాజ్యుమిది యెల్ల మపహోత్ముండ రామచం వ! యా 
యేలిక మూట బట్టి యిటు లీకొసినాండను, (బహ్మాగాండ నా 
శేల నృషాల ధర్మ మిం నేగాద నందవుర్మాగవోర వి 
(పాళిగతిం బిక్యాణ మెడయన్సమక్రట్టి చా నయొస్టదన్ , 
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చ ఆన విని రామచం దుం శనఘా! పీర్చతుల్యుడ విచ్చవచ్చు న 
ానరుచు మోన్రు నోరుణ యాంచుము నావయి రాజ చిహ్నము 
ల య థేచ్చవ ండు మణ దబ్బున నంద పురా ్శవోర వం 
కిని వసియింఇ నేగి వాయు, గీవ్రుండు పబాహ్మ్నాణచ్మ కన రియ 

వీ బంగరుచాయ మా న్పల్లకి న్లూర్చుండి 
తూర్యధ్యన.లు మాలి దూర్చు చెనకు 

సంవవురము నుండి సలదట్టం గొండదొ 
రల్ _కాహ్న్మణులు గొల్వ రయముతోడ 

“వెడలి పొట్టంగిలో వడిసి యాపయి దాడి 

వః సను మక్కు_నన్లడచి నీత 

సగరముద్దాటి స్వరము. ఖీనదీతటి 

నజ్ఞాడ యనునూవ వనధివసించి 

_దావిడాపావశాగవహోర (పభవయి 

యజ్ఞ్ఞముల్ గృహ మేధియై యాచరించె 
యబ్బయను ఫ్వుతంంగని నాకమరిగ బచ్న్ని 

(పేమ ననుగమింవ హయ్య గీవచయని 

ఉ అబ్బయసోమయాజి సుత లారసు లిన్షజుం వేంకశుశ పీ 
రబ్బలం, వెంక కేళ్యరుండు యడ్యయ. లౌకికం డన్నదాత్య పీ 
రబ్బండు వండి కా ౫ యాదార డు న _ర్వగుణ్యవధానుండున్ 
బెబ్బులినై సం బట్టుకొను వి కమశాలి మవన్వయాద్యుండున్ స 

నీ ఆన్న చదాతలని దిగంతే విఖ్యాతు లె 

వరల రడ్దాడాదిభట్ల వారు 

_వాహ్మణ వఖభువ్రలై పలాల శాలలం 

బన్నీ రజ్జాజాదిళట్ల చారు 



ల్ 

కజువునవచ్చిన భునకుటుంబముఆం గా 

పాడి రజాడాదిభట వారు 
రి మ్ 

విజయ రామగ జేం దు విందొనర్సిరి తమ 

చట నజాడాదిభట వారు 
య జ em 

శ్రీగలివి యింటిపేర్ ఖ కారించి చేతి 

(వాలు వచరించి రతీ స్ “రస్వతులకుం 

బొందుగావించి యెలిన (పోడ లెదిరి 

పల్క_నోవ రజ జార బార్, 

నీ తొంబదియేండ్డమందు వజయచగర నా 

రాయణన౫నగజపతలి సాయమండి 

అజ్ఞాడం గాపాడె యశ్ఞైశచయని చే 

సారి మరాకిఎతూరినుండి 

నడు రేయి నన్నయ్య నదియీంది యిడువన్న 

ఫలమున రక్కసి న్వవలలగ్ క్రై 

డాయి చేంబట్టి (కోల్చులి నెదిరించి 

క్యాగులున్ భోగులు స్లపోధనులు పూర్వు 

లంవజు న్మత్కు-లంబున నలరినారు 

నుతుండు వేంకటభో క్తకు సోవాభో క్ర 

మామకీన వితామహాం ఉజామహార్షి 

కం నాజనకుం డాడితప్పని 

యాజానుభుజుండు భౌాస్క_ రాశాధకుండున్ 

శేజోేనిధి జేంళటకని 

గాజి ల్లెడు జగతి నతేన్మి వాంతయు. జదువ్మన్ 



ర్ 

నీ బవాుజేశభామ_.. (బభు మెప్పించిన 

మరు వాడ వెంకన్న వనుమనాలు 

పార్న తీశివ్రులని యవబఖ్బాకింగ్ స్మ బే 

గ్ల్షయ్య._నీతేమల నాలపకునూ రె 
౧ అ] అలాన్ 

గన్న ఓన్టులవ లె నున్న లిగన్న యై 

దుగురన్నవమ్ము౬ తో డబుబ 
ల 

పసితవంబున ఫెగవతవుగాణము నాకు 
గఆపీ నన్పెంచు నాకన్నతెల్లి 

కడుపు చల్లంగ నేవురు కొడుకుల వజీ 

కూతుల న్నల్య్యుర న్రాంచి కు_ము ఫపావల 

నై దవతనంబు మోయు నిల్లాలు చదువు 

లవయను విరువందు నాయమ్ము సరస 

ఘనశంఖమువలె గంత 

ధ్వని యలర సమ స్త కావ్యతలతి విస్పించున్ 

జనులకు. _దత్యహము న్నా 

జనకుండుగీ ర్వాణ వాగ్వి శారదు. డగుచున్ 

ఆభీసనన వుదనాకారుం 

డిభవైరి వరాకముండు మహేంవవిభవుండున్ 

సభల? జిరంజీవి మహో 

(వభఘవసం దగి శ్యాగభోగరాయయండ య్యోన్ 

ఆస్మజ్ఞనక శిష్య లై కావ్యపఠనము 

వేసి లోకవుంవం అన గాంచి 

రల గంటి సీలకంకావగధానియు నాన 

వోధ్యాయుండున్ జారి న్యాయలతీర్థ 



? 

బీరుదనము. గొన్న కోవిదశిరోయణి యనే 

కులం దర్క- వేదాంతముల విబుధుల 

నలిఎన యాణార్ష సార్వఖభ "ముం డఖండ 

కీ గ్రినొందిన రామమూర్తి శా(శ్ర్రు 

అ్మగజులు నాకు సల్వురు ను గుతొడం 

బుటు మూకల సంతానము విలనిలు 
వ. cn m౧ 

వంశపావసచరి త సృర్గ్ణగణాత 

నౌపెదప్ప పాపము సుగుణముల కుప్ప 

న్పీ అస్మదీయ (ఛాతలం చేను గడసార 

మ్మ గజో త్తముండు జగ్ధావభాని 

స్వాధ్యాయపరుం డనుపము బలాఢథు ఏండు మె 

బంగారు మదపుళునుంగుగున్న 

విజయనగరమున విభవము ఎమకూర్చి 
మమ్మిటకుం 'చెచ్చి మాకుటుంబ 

నుస్టరించిన మహోబ. ద్ధిమంతుంండు న్స్ 

తా రాము డివాపరతం త వేత్త 

గో తపావనుడా నగ్ని హో తిశా (ఆత్ర 

చలువ పన్నీరు చల్లిన చ దవునుచు 

రాజా లంవయి మెచ్చ సల్లోజవ లెను 

జోడుగూడి పేంన్న నాతోడంఖాడు 
ష్ 

నీ శావ్యురచనకు వాల్మీకి కావలయును 

తేగును వ్యాను డొెకండె శా(న్రుంబు దెలుప 

క్ల కి లేమి నెణేంగియు ౬జ్ఞ న్లొణుంగి 

చే _త్తవలె నటియించెవ విథివశమున 



ర్రీ 

గీ కెలుంగువారలకు నట తెల్ల ముగను 

డెనుగుతో నల్ల విథైలం చెలువనంతం 
అన్ని విధముల ననుం గాచు నాం ధబేశ 

ముసకు నాయచ్చియున్న యప్పనను దీరు 

కం సీ మూలము నా గో తము 

నా మంచియు. జెడ్డ పడె వడీవిిచుము స 

స్న్మది కొలంది న్మావృశ 

పామరజనకల్సభూజ భార ద్యాజా | 

ప్రార్థనన 
నకలాంతే ర్యామా ! నర్వుశ్వరా ' నార యణా ! దీవబంధూ! 

కష్టా |! గోవిందా ! శంభూ ' శంకరా ! నదాశివా రామచం డా! 

జనసీదురా ' ఏరాంజనేయా! గణపకీ ! ద్యావశాత్మా ! జగజ్హోతీ' 
ళు జ 

(వకాకరా | సశలజగత్సృపష్టినంవోరలీలా వై భవ్రలారా ! తలిదండు 

లారా! పార్యతివర మేశ్వరులా రా ' నాసాటివారలలో నాకు మంచి 

"పేరు రానిందు కన్న తల్లీ! యాదిశ క్రీ! బాల్మాతివురసుందరీ ' నీకన్న 

నాకు వేఅేదిక్కుకలడా? అభీష్టము లిచ్చి రక్షించుము రతశ్సేంచువు 

శెలిసీ తెలియని వరపళువను నేను సర(జగదుపకారముగా హోయిణా 

మా జేంద్లు పన్ను ెంచుము ధర్మమౌార్షము నుండి నను జాజీపోసీకు 

మో జగన్మాతా ! నిన్ను. దెలిసి వర్ణింవచేరను 



జగజ్జ్యో తి 

మది ట్ (పకాళశ ము 

పౌరుషదై వ విచారము 

భరద్యా్యజ, తపస్వి రాజ, రవినిభ లేజూ ' 

ఆవధరింపుము.___కో ర్కెలు. తీర్చుకొనుటకై చేయు (పయ 

త్నము పౌరువము మణీయుం గోర్కెలు నీదింబంజేయు కారణము 

"జ వము పౌరువ మెవాలౌెకికము _ చె వము పారలోొకికము, పారువ 

కర్మము కృ తిమము...దై వకర్మము పవ వురువవమ త్నేమున 

కంతకును దె వమే కారణము చై వాన్ము వామున( వప్పం బౌరువము 

చెల్లి నేరద. చై వకృతేమునకుం చా గర్త యని యహంకార విమూ 

భఛాచ్ముండు తల౦ంచును అష్టావశవిద్య లును ధర్మార్థ కామమోశ్ష ము 

లను సాధించు నుపాయములను జెప్పీచెబ్బ్ప తువకున్న టే దై వము మతి 

పౌరువము లేనేలేదు పురుష పయత్నమంతకు నవివేకమే కారణ 

మసి న్కారలే మొనర్చుచున్నవి అష్టాదశ విద్యారవాన్యముల నారి 

కేతేనవారికి దప్ప సర్వమును దై వమేయను వివేకము కలుగనేరదు 

జన్మమె ల్లిన ఫలము సత్యాసత్య వస్తువివేశమును సంపాదిం చుకొనుట 

నదా వి ద్వాంసులకు. దప్ప నితరులకు నిత్యానిత్య వస్తువివేకము 

కేలుగణేరదు వివేకమున్న ఫలము నిత్యసంతుష్టి పొందుటయే 

శాశ్వత సంతృ ప్రినందుటయే కె వల్యపదవి ననుభవించుట చంతుష్టి 

"లేకుండుట దీ నరకము సంతుష్టీయే స్వర్షము ని త్యానిత్యవస్తు వివే 

శనువంగాని నైళ్య నంతా కలుగ చేరదు నిద్యలన్ని యును వీ వేకమున్ను 



ర్తి వజగళ్ష్యోతి 

బుటించటశే (వవర్తిల్లుచున్నమవి వం నలంనఆును లోశాన గహ 

వరులె వివేకము కలిగించు వివిధవిన్యల నువ బేనించిరి “ ఈశ్వ రాను 

(య పోదేవ వుంసామచె స్థిత వాసనా_వారిణావి వారేణాపి (యహ్మణావి 

సురైరపి లలాటలిఇతారెఖా పరిమార్దుం సశక్య'తే, వినాదిత్వం 

(గవోః స ర్వెదివసం క రుమక్షుమాః, “సథలంతి మువారారాని తఖే 

శాన్నుగవాం వినా” దై వాను. వాము వేతన యథార్థజ్ఞానము కలు 

గును వీధి వాల-లవ్పీంప (బహ్మకుంగాడం దరముకాదు సూర్వ్యుండు 

"లే కెట్లు వక? (గవావు లు వగటిం జేయండాలవో యే చై చాను 

(వాములే శేట్టి మువారార్రములను ఫలింపనేరవు అను వచనముల 

[(పకారము మ ర్రుష్భః యూవాల కంవని చైన మెద్దియో వురువ్మ పయ 

త్నముల కెల్ల హేనువై మతీ యాావపయత్నములను ఫలింపంజేయు 

చున్నది. లోకొపశారములగు వురువ హయత్నము లోకపుడు దైవము 

(వతికూలించిసప్పటికి మేలుశేయకున్నను వివవై వ్యమ.వలెం గీడును 
మాతము చేయనేరవు లోకొపకాఠము చేయగల యుపాయ మష్టా 

వశ విద్యారూపముగా ననాదిశాలము నుండియు లోకోపకార పరా 

యణులగు మవోత్ము లుపటేశింపుచువచ్చిరి 

“దె వాధీనం జ త్సరం మం|_శాధీనంతు చై.వతమ్తన శకం 

_వాహ్మాణాధీనం _వాహ్న్మణోమమ జేవ తా” సరజగము డై వాదీన 

మును మతీ యా దైవము లోకోప కారక మగుబుద్ధివశము మతీ యా 

బుద్ధి లోకోపకారకులవశము కాంబట్టి యా "వేవ వే త్రయే నా వేలుపు 

వేదవేత్త యసంగా నక లవితవ్యల నితి(గిన మనుష్యుడు కాబట్టి యిట్టె 

వేవవే ర్రయగు పండితుండు (వత్యువకార మానింపక లోకోచకార 

కములగు నత్మ-ర్మముల నాచరించుటచేత మాతమే నంత వుడగు 

చుండును న్వలాభనూనింపక లోశోవకారమునకు మా. తమే [బతుకు 

చునుష్య్యుల మనో వాక్కా_యకర్మములన్ని యును వివ్యలే లోకోష 



జుదతి [వైశాశము క్రీ 

శారకనుగు వర్తనము వలనిఫల మెప్పటికిని జెడని మనన్సంతుపష్టి 

నిత్యనంతోమమే ఇ వరమపురుషార్థము |బతుకుయొక్క- _పయోజనము 

పరమపురుపార్థ సంపావస మే స్వసుఖ మౌాసింపక లోకోపకారము 

నకై పాటువడు మంచివారలకుం దప్పక టై వము తోడుపడి యట్టి 

సజ్జనుల కభీవ్షనిద్ది కావింపక మానడు పథ్యాశన మాంశలి తీర్పకం 

Ber చై నమే పౌరుషము అగ్గియే -వేండి, వేండియ్ యి “వారిరేవ 

జగబజ్జగ చేవహరి ర రరితో జగతో నహిభిన్న తన ి“జీవుండే త 

మణీ యోాజేగ మే తేడ దేవ్రనకును జగత్తునకును భేవమేమియును 

శేడు ” అనువచనాను సారముగా దై వపౌరువయిలకు ఛేనమెయ్యది 

యును లేదు 

కృతాదియుగ లక్షణ నిరూపణము 
ఆవాంశార మమశారము దొజుంగి లోకోపకారమునకు 

మ్నాఠతమే వ్యవహారించు నిత్య సంతుషస్టమనన్కు_లకు “చ్చిదానంద 

లక్షణ వరమాత్శన్యరావము తేప్ప నితరవస్తువెయ్యదియు న్లోపకుం 

రును. అట్టి సజ్జనులకు నమ _స్తకాలమును గృతయ మే యగును 

“తవ్రఃఫలం “కతయుూో | శేశాయాం క్ఞానము_త్తమమ్, ద్వాపలే యజ్ఞ 
మేవాపాంః, కలౌ కేశవ కీ ర్రనమ్” అనంగా తలం పేదియునై నం బుట్టి 

విధము7ా నేకాగత గాం ణి త్తవృతి తి నిరోధముకావించిన వేళ కృతయు 

గము సకలవ చార్థముల త్ర త్త మెజీ6గి యుకాయు క జానముతో 

వళలలోకహితము గా (బివ రించిన సమయము ese -తనసర్యన్యము 

భగవతర్పణ మొనర్చి మనో వాక్కా_యక ర్మముల భగ వవర్చ నము 

ధూప దీప నై వేద్యములతోం గావించి నతటి చార్తపరమ. భగవంతుని 

(బలిక్ష ణము న కౌనియాడినయపుడు కలియుగము కాల 

మూావిధముగాం గృత (ేత వ్వావర కలి నామ శీదంబుల గన్చట్టు 

చున్నది. 



త్త జగజ్జ్యాతి 
జ 

కాలకర్శ ములు 

కాలమే చె నము కాలమకన్న భగవంతుడు వేజేలేండు మతి 

యును గర్మము చేతి గాలము గణన కెక్కు_చున్నది కాంబట్టె వురు 

ముందు కాలము (పకృతి కర్మమునై సకల జగత్సషయావముగాం గాల 

కర్మము లున్నవి కాలకర్మములు , వాంచభొతిక మున నితషము ననంత 

(వక్ళతికను ణు జిర్తచా- చల్యజన్యమును, చిత్తవృత్తి నిరోధ 

రూవకమగు సమాధయందు (_పశకృతిపురువు లొక్క-టియై నిర్దుణ 

శేవలాదై (త పరబ్రహ్మ మనిపించుకొనుచున్నారు. కాలకర్మను 

లనాది గా స్వప్న జా గత్చుషు_ప్త్యృవస్థం మాజుచుండును కాలకర్మ 

ముల కాధారమె మజీ యా రెంటి కతీత మైన సమాధ్యాత్మకమగు 

పర బవ్మాము నిత్వ నిరుణత త్తషము కాలకర్మస్వరూపుండై నగుణు6 డై 

భగవంతుడు నానాజీవుం రుచులం బోలు ధూపదీపనై వేవముల 

నాచరించు నానావిధ యజ్ఞవిఛానములను -వేవమునంవలి కర శ శౌండ 

స్వరూపమును బోధించుచున్నాండు జనులు తమతను రుచులంబట్టి 

యాయా యుగానుసారముగా 'వేదశ క్షారము కానించుకొని మానసి 

కముగాను వ్యాగూపమ. గాను శరీరసర రూవము గాను స్మరించుచు 

నంకీ రించుచు భగవంతు నారాధథించుచున్నారు యోగులు భగ 
వంతునకు చిత్తమును, జ్ఞానులు భగవంతునకు వాక్కు_ను మరాథులు 
భగవంతునకు శరీ రావయవములను సమర్పించుచున్నారు 

_మొక్కు_కొని నంపదలుగోరి కామ్యుకర శ్రముల _గామజేవతలకై 

ప్రోలు గజాలు నెనుము లెడ్డు మతేయు (గతుంవుంం దిం_దాదిచేవతలకు 

మేకలు మొదలగు జంతువులు సమర్పించు మనుష్య లం దధములు 

పాలు నేయి పూలు కాయలు పండ్లు భగవంతువకు సమర్పించు వారు 

మధ్యములు మరి యేజీవమునకై న హీంనచేయక పకల భూత 

థవయావరు లై యేకోరికలు లేక తమ మనోవా క్కాయకర్మములను 



మొవటి ప్రకాశము క్రీ 

భగవవధీనము చేయువార లుత్తములు లెక్కింపంవరముకాని 

చేనక్యావీతకై లెక్కింపందరముగాని యజా విధానములు, మంత 

తంతములు, లెక్కి_౦పంవరను గాని కామ్యక ర్శములు విప్ ధాగమములు 

వివిధార్థ బోథనములవలన వివిధవమయము లనాదిగం గడచుచున్నవి 

జగమునం చెందజు (పాణులో యెన్ని జంతువులో యెంత కాలము 

(విఠతికెటరో యేయె మనోవాక్కా_ యకర్శను. లాచరించుచుందురో 
యా కర్మము లన్నియును భగవవర్చితములే అనంతకోట్ల జీవరాసు 
లనంతకోట కర్మముల కనంతవిధిఫలము లనంతకోట్ల జేవతల కనంత 
విధ పూజావిధాసనుల. నిష్టలు నియమములు ధూపదీపనై వేద్య 
ముల్కుబలుల్యుహోమ్మ వ వ్యములు, మజియు 'వెజ్టికి వేవిఫములు కామ్య 

కర్మమ లు నర్షర్ధాది భోగవాంఛచే నిం దియసుఖ మభిలషించి చేయు 
నియమను లు నిష్టలు (వతేము. లు యజ్ఞముల. మె. వలగు సకలవిధ 

కామ్యకర్మమ.లు సనంగార దు ఖహేతువులుగాని యెంతమ్మా తమును 
శాక తానంద కారణములు కానేరవు (ఎతిక్షణమం బేక కాలము 
నంటే సకల భూతోత్పల్తి స్ధ్లి నాశములు జరుగుచుుటచే సేపదార్థ 
మువకైన నాదిమధా(ంతములు కనిపెట్టుటకు వీలుకాదు పర 
మాణువ్రలకుం బరిమాణవము గణింపరాదుకడా ? (దవ్యగుణకర్మ 
సామాన్య విశీవ నమవాయాఫొవములను పదార్థము "లేవని ముని 
వక్కా_ణించెను (వవ్య మను బత మున్న వుడుకి చా యద్దాని 
గూర్చిన గుణము కర్మము సామాన్యము విశేషము సమవాయమువన 
భవము వివరింపంబడవలసి వచ్చును పృభివ్య స్తే జో వా యాగ కాళ 
కాలాదిగాత్మ మనసులను తొ మిది (దవ్యములలో మసిస్సునుబట్టిక దా 
భూమి_సీరు ఆగి గాలి ఆకాశము శాలము దిక్కు ఆత్మలు వివరిం 
బడ వలసి యుండును “_వమితివివయాః పదార్థాఃి పమితియవంగా 
యథార్థజ్లా నము యథార్థజ్ఞావగోచరములగు వస్తువులు పదార్థము ద్ర 
లవంబజడును యథారాయథారజానములు మనః పవృ తి మూలములు భె ఇళ్లా జానీ 



రి జగ సో తీ 

జాగ్రదాద్యవస్థల నిరూషణము 
గాఢసుము_వ్రియుదును మరార్భయందును మవస్సు వృ శ్రీ 

శూన్య మగుటచేత నెట్టిజ్ఞాన మైన "లేకుంట న్వష్న జ్యా గద్దశలు మనః 

[(వవృ_త్రి మూలములుగనక జా గద్దకయందు [పమయవంగా యథార్థ 

జ్ఞానమును స్వప్నమందు (భమ యినంగా నయళఖార జ్ఞానము కల్లి 

యుంటయు-సుము_ప్రియందు గాఢమూూర్భయందు శకి యుద్దెయును 

'లేకుంటయు. నె్సెరి కనుభవములేకదా? శాంబట్టి మనః పవృ శ్రి 
మూ౭ములు _(వమ్మాభ మములు మతీయును జ చీ లేమికి [బవృ్ఫ త్ 

లేని మనస్సు కారణము కాయిట్టి న్వష్నజాగర సుమ _ప్రీవశలు 
నర్వ జనానుభూతము లేక దా ఫి గగనం ఛఈూన్యం” ఆశాశ మనంగా 

సున్న యనంగా నెద్దియుంగానిది యనగా నిట్టివని సిర్ణయింప శక్యము 

కాని స్ధితి కాంబట్టి నువు ప్రియే శూన్యయాపమగు నాకాశ మహ 
వగినది వృ త్తికూధ్యమగు మనోదశయే సువ ఫి నుముపియే 

శూ నృమగు నాకసము 

సృష్టి [క్రమము 

“ఆత్మన ఆకాశ స్పంభూతః” ఆత్మనుండి యాశాశము పుట్టు 

చున్నది “ఆ కానా ద్వాయుః వాయారగ్న్నిః ఆగ్నే రావః అమ్మ్యః 

పృథివీ వృథివ్యా కీ వధ యః ఓవధీభ్యో౭.న్నమ్ ఆన్నాత్సురువః * 

అళ్మనుండి యాశాశ నూకశాశమునుండి వాయువు వాయువునుండి 

యగ్నియగ్నినుండి నీరు నీటినుండి భూమి భూమినుండి యోవధులు 

నోవధులనుండి యన్నము నన్నమునుండి ఫురువ్వడును బుట్టుచున్నా 

రను వచనానుసారము౫గా శూన్యా కాశాత్మకమగు నుముపినుంకి 

స్వప్న జాగరమ లు మతీ యీ సమ స్ప్తజగమును వుట్టి పాదలీ లయ 

మగుచుంట యంవజు ప్పనిపెట్టగలుగుట యొంతయునిశ్చయము ఆకీం 
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(దియ వస్తు వొకటి యిట్టివని పోల్చి చెపుటకు పీలుశేక సువుప్వ 

శాశముల  కాధారమె యాత్మయనున్వ తః నిద్ధప దార్థ మొకటి నిత్యమె 

నిర్గుణమై శాశ్వత మై కేవలమై యున్నదని నుము_్తిస్టితి నెణింగిన 

పారికందటికి ము వా. సుమ క్తి వియ్ (పకృతి “న శ్వ్వరజ ప్త 

మోగుణములు సమభాగములుగాను న్న స్థితి (పకృతి మజీయు నా 

మూండు గుణములు హెచ్చు తగ్గ తగ్గు పాళ్ళుగా నొండొంటితో. గూడిన 

స్ధితి వికృతి -ఈసవమ _స్తజగత్తును “వికృతిన్వరూవచే సుమ క్తి మనః 

గవకృతి స్యవ్నజాగరములు ఏ మనోవికతి _వకృతి విక్భతులవవృ త్తి 8 

శాధార మాత్మ ఆర నిర్ణణము సత్వరజ_స్తమోగుణములు సమభాగ 

ములుగానున్నస్థితి యే నిర్విమయమైన మనస్సనంబడును మవోసము 

[దమునందు నీటిబుగ్ధవ లెం (బకృతియం దీ (టబహ్మాండ ముత్స త్తిస్థితి 

నాశము లందుచున్నది “*పాదోస్య విశ్వాభూ తాని |తిపాదస్యామృతం 

దివి ఆకాశమునం దొక భాగ మో నర్వజగమై యున్నది తేక్కిన 

ముూాండు భాగములు నిత్యనిర్వి కా రామృత సంరూపమైయున్నది (వక 

తిలో నొకలేశము నమూతము వికారముచెంది యీజగ మగుచున్నది 

రక్కి. సవంతయు (లిగుణసాన్యుమై వికారముశౌంవక నిత్యమై గాలి 

కూడ లాగబడిన యు _త్తగాజుకు ప్పెలోని యాశకాశమువలెనున్నడి 

చేవమంవలి కర్మ కాండము శబ్దమువంటిది జ్ఞానకాండ మర్థమువంటిడి 

ఈశబ్బమున కిద్దియె యర్ధమని ఎర్జయింపరాదు _పసంగావసరవశము 

వేత శబసంజల కర ముంశును 
ది రా 

(ప క్ర తి- ఆ త్మ 

(వకృతి శబ్బసంజ్ఞవంటిది మళీ యాత్మ యర్లమువంటిది (కృతి 

యనిత్యేము మతీ _వకృతి శాధారమును గారణమునువగు నాత a 

నిత్యము ఉడయము తొమ్మిదిగంటలపు డాదివారమునా( శొక మేడలో 
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నొకమి ముని కో వోయిగా మాటలాడుచుంట జ్ఞస్తియన్నది 

మజునాంటి సూర్యే .య సమయమున మవహానమ్మువమధ్యమం దున్న 

యొక పక్ళతేగు హలో నిదురించి మేల, కొన్నట్టు కవైఆచి యి తె్యశ్చర్య 

మున వింతవింత ఫ_ వృక్ష ములతోడనునడుగడుగు నకు మెట్లుకట్టినట్టున్న 

నున్నటిసుకపరవులమొడ్డు తో నొప్పారు డీయని సెలయేళ్ళ 
తోడని. మిక్కి-లివోయిగాపీచు చల్లగాలితోడను గంతయుం బెవరక 
మచ్చిక పడినట్లు మధుర ధ్భన.లొనర్పుచు సవిరాపముసన సంచరించు 

వింతేవింతరగుల. పత్షులతోడను రవంతేయు స్ఫీకరములం. గాక 

మై(తి పుట్టించు నానావిధా పూర్వ కూపంబులం జరలాడు చతు 

ప్పాదజంతువ్రలణోడను నొప్పారు కొండశిఖరమునుండి యా 

పర్యతనిగంబముసకు నలువైపుల నె-నవ్వు నురుగులతోడి యలల 

సయ్యాటలాడు పాలసమ్మునమును భయవిన్మయామోవంబులం 

గనుంగొనుచు నెద్దియి న్లోంచ కిది నిక్కమా తేక స్వవ్నమా 

యొద్దియును సిశ్శయింపరాదని తలసోయాచుండు నంతలో 

క్ట ష్తదొ ఆగి సోమారముర్యాతి తొమ్మిదిగంటల కామి తుండయ్యా! 

తమ కొకవిధముగు మూర్చ గమ్మట నిదివజి కేవ వ్య శాలలో: దవుకు 

జికిర్పచేయింపంగా నిప్పటికి చై వకృ్ళపచే లభించిన మృతసంజీవినీ (వా 

వంబుచే* దమరు పుసర్చి వితులె హాయిగా నన్నారు మన మాదివార 

ముదయము తొమ్ముదిగంటః వుడు మాటలాడుచుండిన సౌధ మిచ 

టికి నాూతామడల నున్నది ఆకాశయాసమున నూజువ రాలిచ్చి మిమ్మి 

చవటికిం దోడ్కొ_”వచ్చి చికిక్సృచేయించినాండకతు దయచేయ.(డు నేడు 

సోమవారము గుసనయూారికిం బోవువ మని నా నివానమునకు నన్ను 

డోడి తెచ్చినవిమ్మట నాకు సరష్నజాగరసుమవు వల యనుభవము కలిగి 

పప్పటికి సువ _పియన( బెలివి లేకుంట స్వష్నజాగరములన నవహాంశార 

మము కారముూల సనంతేవికారములై న నచేతనావేతవ పదార్థముల? 
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౫నిపెటుచుంటయని నిశ్చయింపక శీఅదు నామనన్సు మునిగి 
శ్ర 

శ్రీజ వియును తేదు నా మనసు పనిగొన్న వుడు 

నా కహంకార మమకారములు నాజీవామ నాకు వేజిగు నానావిధ 

పాంచభౌతికవికారములను బరికింపంగల్లితిని శాంబట్టి జ్ఞ వియ్ 

యొకప్పు డొకవిధమెన తన శక్తిచే ననంతవిధ వస్తుమయమగు దగ 

మును గనుంగొనుచున్నది సరే, యీగ్మృతియే వికృతియగు జగత్తు 

మళీ విన్భృలియే (పకృతియగు (తిగుణసామ్యము ఈ పళ్ళృతివిశృ 

తుల కాకాశ మితేగ భూతములకువలె నాత్మ యాభార మని పరమ 

సీదాంతము. 
ధి 

ఆ త్మ నక్రి 

“రివశ క్ర్యాత్మకం జగత్ _నాసదానీన్నోఒసదానీ త్తమ ఆనీదిలి 

(శుతిః_అెజా మేకాం లోహితకృష్ల ఛుళ్లాంబహీ్వక క శాః సృదమా 

నామ్. తయో ేకః స్యాదువిప్పల ను ్తి అన్యో౭ నశ్నన్నభిచాక నీ లి_ 

ఆనంగోవ్యాయం పురువ.!. నావ గతెవతః కరా ణెనిధీయ నే నేహానా 

నౌ స్తకీంచన. సర్వంఖల్విదం బహ్మ-తజ్ఞలానిలి శాంత ఉ పానీ 4ే_సజే వేద 

మ్మ౫ఆనీత్ _ తదైక్షతి _ బహుస్కాం (వజాయేయేళకి. |బవ్మావిద్ 

(బహ్మైవభవలి-యదయంనర్వ నూ తె శ్రవఖలుకంచేనప శ్యేత్ = పజ్ఞానం 

[బవ్మా అయనా శా బహ్మ-అహం. బహ్మాస్మి” నమ _స్తజగము శివ్రుని 

యొక్క_యును శకియొక్క_యును న్వరూపమే ఇచట విన్మృతిదశ 
శిశ్చండు స్మృతివశ శక్తి నామరూపాత్మకమైనది "లేదు నామరూప 

శూవ్వవైంసదియును లేదు తవుస్సన మోహము (ఛాంతియజ్ఞానము 

శరాన్యము మూ(తమే కలదు ఫుట్టుక్త లేనిది 'యెటువు నలుపు లెలుపు 

రంగులుశలది యనేకబనుల సృజించు |వక్ళతి కలదు రెండు పత్షులున్న 
జారెండింటిలో నొకటి లినుచున్నది మతొకటి లినకయే విలసిల్లు 

చున్నది 
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ఈపురువుం డెద్దియు సంటండు | బవ్మాజ్ఞానము కలవానికీం జేయదగిన 

కర్మ మెద్దియును శేదు ఇట నేవస్తువును లే దినంతయు నుత్తు త్రి. 

ఇదంతేయును (బహ్మ మే యది తనంతం బుట్టుచం బెరుంగచు లయ 

మగుచున్నదని డెలిసిఈు వికారమను బొందకుండునది. నామరూప 

భేదము లేని నత్యప చార్థమై యూాజగవంతయను దొల్లి యున్నది. 

నొ మరూ పాత్మశ మై గ చాబగుట కాపరమవస్తువ్ర సంక 

ల్పించెను [(_బహ్మము నెణీంగివవాయడు (బహ్మమే యగుచున్నాండు 

ఈక నంబడు నవంతయు నాత్మయే కనుక చూచువాండెవండు? చూడం 

బడున'డెద్ది చూచునడి. చూడంబడునది యూరెండు నొళ్ళటియ్ 

గొప్ప యెజుక బవ్మాము _ ఈయాత్మ'యే[ బవ్మాము - నేనే బహ్మను 

ఆను వచనములనుబట్టి ఆడై కతమతములును దైషతమతమ. లు కలిగి 

నవి “డై (ళా ద్వైతసమం బవ్మా” డై పతమతమునకు వ_ై ఏతమతే 

మువకుంగూడ _బహ్మమ సరిపడినదనటచే దై వపెరువను లను నమ 

బంమ.లుంగా నొప్పుకొనక తీజదు నస్వష్నమునుగార్చి దైవమును 

సర్షవరకముల గూర్చి యతీం దియ పదార్థముల గూర్చి 

రోకాకాశ పంచాంగములు చెప్పుట, ని దావోర వివోర పాఖ్య ములకు 

దతతేోోడిపాటి వారికి, ౫లిగించుటకొ ఆకును మతీయుం దా ననుభవిం 

చుట కొఆకును నరిగాం భాటువడలేక సోవురులై కాలశ్లోవము 

చేయు తెలినీ వేలియనివారి వ్యర్థ వావ మనవచ్చును నా స్తికుండు 

బా రాళ్ళికు(డు జౌద్దుండు చండాలుండని తిట్టటం దొట్టనీ గాని ఆప 

త్యశ్షనగు స్వర్గ నరక చింతెచే వ్యర్థ కాలశేనవము చేయటకన్ను 

తనతోడిపాటివారిని సుఖపెట్టి తా సుఖపడుటకొఆకు శ క్తికొలంది 

(యత్న ముచేయుచా రే నిక్క_వు మనువ్య్యు౭ని షద్దాంత పరం తీఆదు 

పుట్టిన వారందతుసుఖవం గాం గోరిశన్నా ళ్ళు [దితుకుచుంటశే 

న్వ భావము గాం (బయత్నించుచున్నారు న్వలాభము. నోరి పాష 
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రుల మోనపుచ్చుచు న్మి దావోరవివోరములు యభేవ్షముగా నొన 

ర్ప్పుచు, వరులకొజు క్ పాటుపడుట కొప్ప॥ సోమరిత నముస స్ఫర్ల 

వభరకములని తిన్న లిండి యరుగుట కై వ్యర్థ |పలాపముల( గాలత్నపము 

కేయువారు పిశెచములుగాస మనుష్యు 'లెంతమాతమును గారు 

తవతోడి జీవులకు స్తవకును నుఖకరములగు న్ని దావోరవివోర 

ములకు వగిన సాధన మాలోచింపక హిమాలయ మెప్పుడుపు కప్పైనో 

వెట్టాముండో. విత్తుముందో (శ్రీ వురుషు లొక్క_సారి వూట్టిరో లే 

శివరుముండో మజెవరు వెనకనో చుక్క లెన్నో యాశాశను స కెంత 

పరిమాణమో స్యర్లములో రంభ పొట్టియో "లేక పొడువో పాతా 

శము నందలి భూమిపమోయుచున్న  యవంతనర్ప మెన్ని చుట్టం. 

జుట్టుకొన్నదో భూతభ వివమ్యజ్ఞన్మయి లెట్టివో నూవుగింజ__బాొహ్మణుని 

సామెరగా నీపోమరితలంవు లెందుకు? భూమి నకిగా దువ్షకొని నీటి 

వాగు చూచుకొని సరిగాం బండించుకొని సౌఖ్యశరముగా నిండ్లుక ట్టు 

కొని గాలియెండ వానల "బాధను తెప్పించుకొను నుపాయముల. సన్ను 

కాని శరీరసాఖ్యకరములగు నన్న పానములును దొడవులును సంపా 

దించుకొని యొరుం సుఖ పెష్టి తా సుఖముగా (బతుకు తెజివ్రన పడుచు 

టయే జీవితకాలమున ముఖ్యము శారణమ. తేక కార్యము కలగ 

నెరదు గనుక నీజగము నకారణమయ్యును జగత్క_ ర్రయగు విధి 

నెటుంగు సామర్థ్యము మరుల కెంతమా(తమను "లేదు అపీం దియ 

(తవం గు మునులు లోకోపళారకమ.గా రచించిన జా్యస్ర్రుములు 

“విజ్ఞాకారమ రేకో విజానీయాత ” కూరా య్నాటిని చెలిసికొను 

పరమాత్మ చెవండు తెలియంవరము ? అనునట్లు తెలియందరముకాదు 

భక్ష తమ లగపకుచున్నవ్ మునికృతములగప శా(న్ర్రము లున్న వికాని 

(పాక్ళితుల కాచుక్క_లును కెయ్రములును స 
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డెలియంబడు కెట్లు ? సెన్షం మాటలు విశ్వణంచి చ సరు 

గార స్ ట్రై వాన్యపస్థ సన్నాళ్శస్నాశమముం యథావిథిగా ననుసరించిన 

ధ ర్మాత్ములకు పరమార్థము తనంత నెలుగయడుట " స్పంచేహము 
చేల విడిచిన సాము కలదా? 

అట అ] 

వర్ణా శమధర్మముల సవం దోసి వెంబ్ట వేదాంతములు పలు. 

వారు నిక్క_ముగ6 'జెడుగొట్టులు వర్ణా శనుధగ్మములు లోకోవశకా 

రమ. కొణశే మునులచే నియమింపంబడివవి “ఛభ క్తి రానాయకల్ప కే” 
దా 

భ_క్తీజానమునకు సాధనమన నటు లోకో పకారవరులగు పెద్దల వాక్కు. 
లను సమ్మివధ ర్మాత్ముల కాత్శజ్ఞాసము కలుగును  అక్మజ్ఞానమునకు 

ఫలము ఇాథ్య తానందన్వరూపమగు క్. కైవల్యము జాతులు నీచులు 

కొద్ది గొప్పలు మొవలగు తక్కిన నస్థితు లెవ్వి యెట్లున్నన. ముఖ్య 

ముగా నొరుల కెవిిధమైన శాధయ ననవలవన రానీ జీవంచిన 

వాంచే మన మ్యుందును వణీయు జఇమున కాభరణమును ఏమివవేత 

నైన నొరలన కాధిచువాండు రక్క_సుండును మజశీయు తోకముసా 

రోగమును భూతేవళయ కల్పియుంటయు సత్యముపల్కు- టకన్న న్వర్హాప 

వర్ష సాధనములు మ బేకర్మవం లును గావు కిలధర్మమ లును _ సత్య 
తయలలో నే యిమిడియస్నవి 

నాదై పతవతఃకర్మాణి విదీయ bs ఆవాంకారమౌుకార 

ములు తేసివావికిం గర ములు విధింపంబడవనెడి | శుక వకారము సర్వ 

జము ను విమ్టుస్వరూ పము గాయ జూచుయతులకు. వదప్పం దక్కి_చ మను 

మ్యుల ౦వళకికిని. బౌరువమ.తప్పం.దై వము లేనేలేదు యతులకు దె వము 

తవ్పం చౌరవము లేనేలేదు ఇ౫| దియవృష్ట మణ సచరాచరజగ 

మంతేయును బౌగరువమే కాయబటై యవాం కారమమకారము 

లున్నంఠతేవటికు లోకోపశాఠక మగు వురువ (వయత్నమునః కాటం 
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వడ శాకాశవంచాంగమ.లం జెప్పకొను ముతాధికారుల మని 

యును మశాధివతులమనియును నన్నాషసుంమనియున._ యోగుల 

మనియును చె వభ కులమనియును మతేగురువులమనియును (శో[తియుల 

మనియును "యాజ్జికుంకునియును మంత వే_త్రలవని యును ద్విజుల 

మనియును గుడిపూజా న్న మనియును దీర్ధంకరులమనియున. ; ని దాహార 

వివోరసౌఖ్యముల నొరుల సుఖ పెట్టి "తాము సుఖపడుతీరుల ౯వబాటుపడక 

కవీ. వాణిజ్య కిల్పకృ్ళత ముల నారికేతీ లోకోపకారమున జీవవముం 

గడవుళొనక స్యార్థపరులై వంచకులై సోమరు లై జేవానాం పియ లై, 

వశవిపాణవంధ్యా ప్యుతపాయములగు స్వర్ణ నరకముల గూర్చి లోకోప 

శారకముగా నుభయశారకముగా ధర్మార కామమాశ్షములం 

చెల్పు (శుతిన్మృతిపురాణముల శ పార్థముచేయుచు లోకోపకారకము 

లగు సత్యదయల నవలం దోసి యా స్తికులనుని వంభ వేవములతోం 

తామరజనులను బెవరించుచు తమ సుఖముకొజుకై. యితరులకు 

వృథా వ్యయ్యా పయాసములం కలిగించు నై ప్రీకుల డార్జన్యము చా 

నుపశమిల్లి నప్వడుగ దా మనువులు నునుమ్యులనిపించుకొందురు 

లోకులు మిక్కిలి సౌఖ్యముగా బతుకుటకొ అక మనో 

చాకాయ కర్మములం చాటుపడక దైవమును గూర్చియు స్వార్షనరక 

మల గూర్చి పోచదెలు పల్కుచుం "జీరగా నుబ్బర సామ్ము తిననెంచు 

సోమరిపోతు రక్ష్క_సియో దయ్యమో యగునుగాని నిక్కముగ 

మన మ్మం డెంతమా,[ తమును గాండు అహంకార మమకారము 

లున్నంతవజఆకును టై వమును గుతీంచి సారకాయలు నజుకువారు లోక 

(దోహాులు మనో వాక్కాయగర్మములకు. బౌరువముతప్ప డ్రై వ 

మెంతమా( తమును జిక్క-దు కాంబట్టి యీలోకములోం బౌడవము 

మ్యాతమే యున్నది చైవ మెంతమ్మాతేమను లేదు దై_వశబ్దను 

జా స్తవముగాం గురిజేటికొమ్మువంటిది. “లోకమే వేథను, వేదమే 
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లోకము” అను (శుతిచాప్పుత _ూుతినృతి వురాజేతివోోములు 
మొదలగు | పాచీనవాక్కు_లన్ని యును బురువ్మ వయత్నమ లోకోవ 

కారకమగు తడువడిఎ బోధించుచున్నవి గాని పెౌరువమునకు వేఆగు 
చైవ మనుపడార్గము నెంతమ్మాా తమువ బోధించతేదు వంచకులు 

తమజీవనసౌఖముకై (ళుతి స్మృక్యాదు_ కపార్థములు పన్ని అేని 
డై వమును గల్పించి వృథా వృయ్మ పయాసములకు లోనగునట్లు 

లోకులం బీడించుచున్నారు స్వర్షనరళములు. టేవుండు కై వల్యమును 
చంచలం నువః కల్పీతముల. గాని వా_స్తవములు శావు నిత్వవంతుష్ట 

మెసఃస్థితి నొందుబక న్న మర్వుులు పొంవందగిన పదవి మతీ లేదు 

అట్టి నిత్యసంతుష్టియను కై వల్యపవవి లోకోప శారపరాయణు లె 

భూతవయయును నిమ్మ- పట వృావయవమ. నుగల ధ ర్మాత్ములకు 

మా(తమే లభించును 

ఆక్మకు జా గత్స్వహప్న సువు వలు కీడావిశేమములుగాన నిత్య 

ములును వా_స్తవములు నెంతమా( తిమును గానేరవు “సాకీ చేతా; 

శీవలో నిర్గుణశ్చ” తామరాకు వంటని జలవిందుశన్చ వల వటస్థుండును 
సచ్చి దానందమయుండును సత్త్విరజస్తమోగుణము తెవిష్ణియును లేని 
వాండూను నల మెద బుద సరావుడు నయిస యసంగ6డు 

నృరుముం డనియు బరమాత్ము(డునాం బరంగును కలలో ననుభ 

వించిన సుఖదుఃఖములు జా గద్దశలో నబద్ధము లనుక్రొని యూూగ్వ్యప్న 

వ్కారములను (బయత్నపూర్వకముగా మరపుతెచ్చుకొని సుఖించు 

నట్లు లోకోపశారకమగు  సడువిడియను జ్యా ౫ద్దశలో నవాంశార 

మవమకశకారములను స్వప్నవి కారములు గా నిశ్చయించి రవ కష్టనుఖము 

లను (బయత్న పూత్వకముగా మజవుచెంది సుభించు మనువము్యఈ 

మిక్కీ.లి కళా రుల తశతోకోపకారప రాయణులు మాతమే న్వష్న 

వికారములగు వహాంకార వువుకారములను మలిచి ముఖించుచారుం 
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న్వలాభ మాసింపక పరులకొజకై పాటుపడెడు భూతడ యాకరులు 

నిత్వ్యసంతుష్టీన్వ రావమచగు -వె కుంఠపదవిం జూజకొ నెవరు 

విద్య లు=కర్మ లం 

పరులను సుఖ పెట్టె తా సుఖపడుటయే నిజముగ వీవ్య యొక్క - 

లత్షణము అషాదశవిన్య లగ్నైయను బరుంను వరింపంజీనీి తాం 

వరించు మార్గ మునే బోధించుచున్నవి లోకోపకారముగాం కాటు 

పడు సజ్జనులు మాతమే దేవు. డనంతావ తారములె త్తి కాపాడు 
చుండును నే యట లోకోపకారప రాయణులగు మహోత్ములు 

మాతమే యషహ్టైవశ మపహోవిద్య్యలకును స _ప్పకోటి మహామం తముల 

కును స్వన్రాది వుణ్యలోక ములకును వగిన యధికారులు _ యక్ట'ది 

పుణ్బాకర్శము లు వ గర్భ ధానాదిె పోడశకర్శ్మ మ లు _ దపతపములు -_ 

తిర్ధస్నానోపవాసాద్మి వతములు - వర్ణా శమధగ శ్రములును _ బరలోక 

మును _ ధర్మార్థ కాగు మోత సాధనములును-నక ల_పాయనశ్సిత్తము 

లంను గేవలమును స్వార్థ కాగ పరులయి లోకోవకారముగా జీవించు 

పుణ్యాత్ములకొఆశే (పొచీన మహర్షులవే విధిపంబడెను జనవంచకు.లె 

భూత దోహ మాచరించు కుశ్నీం భరుల నిమిత్త మెంతేమ్మా తేమును 

గాదు _కాహ్మణధర్మము అసమ క్ష తీయధర్శము (పజారశ్ష ణమ. _ 

వె శ్వధర్మము కషి వాణిజ్యాది వ్యాపారము ప శూ దధర్శము సకల 

సజ్జనపరి చర్భ._ ఈనాలు గు ధర్మము లు కలిగి లోకోపశార మొనర్చ్భు 

వారే కులము గలవారు భూత దోవ లె వంచకులె కుశ్నీంభరు.లెన 

దుర్భను లెల్లి జాతి భమ్షలే_(పకే(కము ప్క్ర (_వాహ్న్మణులు_ ఏరు తతి 

యులు-_ఏరు వె శళ్యులు_పీరు శూదులు సని జనులకు జాతులు లేవు 
లోఛళోపకారవ రాయణుండగు నొక్క నజ్జ్ఞనుండే నిత్యానిత్య వస్తు 
సి వేళవదఫలో (వాహ్మాణుండై -ధ ర్మాచర ఇదశయందు క్షలియుడై 
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కృప్మాది| కియా విర్వ ర రవజశయాను వె ద నంయడే - బా౭వృద్ధ దీనార ర 

సాధు నేవాదశ యందు శ్యూడుడై పారా వనమున చాతుర్య ర్ల 
అ థి అ 

ధర్మముల. గడ పుచుండు ను 

(ప్రజాతి వురువజాతి యని చేవాధారులకు రెంజేజాతుల.కలవు 
గర్భృమ._ ధరించి వీల్లః 6 గా (ద్ర ౧వజును “గేవలవా (ప్రీజాతిలోని 

వారే సంతానవతులై న యీ లెట్టివారై నను సర్వలోక వందితలే 

మజియున. జగ దాభరణములే పిల్ల లంగాంచుటయీ (ప్రీజాతి లశ 

ణము వంచకులె భూత్మదోవాలై *శేవల కుకశ్షింభరుతెన మగ 

వాండును వంధ్యలు నుభయజాతి (భష్టుల. 

క ధనమును వీవ్యయు వంశం 

బును దుర్మదులకు మదం వెవరించున న 

జ్ఞనులయిస వారి కడంకున 

యును నీ ర్తియు నవి తెచ్చు నుర్వీనాథా ' 

అనునట్లు పేవవారుకానీ భాగ్యవంసులు కానీ సనేవకులుకానీ 

(_పభువులుకానీ పిన్నిల. కానీ పెద్దలుకానీ యే టేశమందు పుట్టనీ యే 
జాతివారుకానీ వంచకులై భూకదోవాులె న శేవల కుశ్నింభరులు 
జగమున కంటు తేవుళ్ళువంటివారు “తారు (ావ్మాణులు మిక్కిలి 

పవి తులు మిన్నూ మే మంటరాదు దయయునోర్పు నత్య ద 

ములు మిాకుం బెట్టనిసగలు విరాపాద నేవకులము మేము మా శీమిపరి 
చరషలు క పల. గావలను మొదాసుః ము మమ్మను(గ్రహించుండు 

మోశ9ర పోవణమువకుం గావలసిన ప దార్థములన్ని యును మేమే 

సమకూ ర్చెవము విరావంటి సజ్జనులు చేహపోవణముే. (శేమవడుట 

మాడ నొల్పిమని తమ్ము నితరులు ( పార్థించువట్లు నంచరించు సుజ 

నులే నిక్క్పపు _వాహ్మణులుగాని జన్నివములు విలకజుట్టు విభూతి 

“ఫండికట్లు ముస్టిముంత మొదలగు వంభచేవములతో స్వార్ధపరు లై 
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వంచకు లె భూత దోహా మాచరించుకుశ్నీ ంభరులు _కాహ్మృణు "లెంత 

మ్మూతమును గారు. జ్ఞాన శౌర్య కృపి. నేవా ధర్మములతో లోళో 

జీళారపరాయణు లే సద్దమలు పౌళ్ లఖేదము న కన మధికముగా గల 

వారు _(కాహ్మణులు క శౌర్య మధిశేభాగము కలవారు తతియులు= 

కకిక్కు.వ వాణిద్యపు'నేర్చు కలవారు చెశ్యులు = మిక్కి_లి పరిచక్య: 

యంచు గెవుణ్యము గలవారు శూ దులు లోకోపకారపరాయణు 

లజ సీ (అమ్మ మ్రియ వైశ్య శూ దులు సమాన ౫₹ారవమర్యా 

వలః కలవా రేశాని యొకరికంకు నొకరు |కేష్లలుశారు తక్కువును. 

గారు నిశ్చయముగా (అహ్మ మ్యతియ వైశ్య కూ ద జాతులు 

గౌరవ మర్యాతలకు నమానములే _ ఒక్క. మిన. వ్యనియం బే జాన 

శౌక్వ కవీ. సేవాధర్మములలుట్టి [పతితణమం దతంజే (లావా 

ణం తలియుండై వెళ్యుండై శూ దుండై యొస్వుచుండును 

ఉర్తూదయంలి ఫలం మసీషీణః |! కోవకా కారతమ్యన్య తమేకం 

చేధసనంవినా” | విద్వాంసులై న వారే కాల మెట్లుండునో మొ _్రిము ఫల 

మును కవాచించెవరుకాని యానంగతి యీశకణమున. దరుగును మళీ 

యిీవస్తుత ల మిద్ది రకుని నిశ్చయించి మ (బహ తకు దప్ప 

సితరుల రరముకావనుకటు జేశశా(సు[ వవ రకులు నతీం। దియ;, దవులు 

సగుమునులమత ము నిశ్చయముగా చెలిసికొనుటకుం టీ ఫలేదనులకు 

“శతాను గతికో లోకళి తోకు లొకరినిం జూచి యొకరు 
శడుచుచున్నారన్నట్లు సత్యమును నస్వతంత్రముగాం చెలిసికొనుట 
మునులకు జెల్తును గాని పౌమేరులు సావానము చేవస్తుత _త్త్వేము నెఆీగిం 
సడువక తీఆదు ఆతీం్య దియ్యేవస్ట్రలగు మునులకు. వచ్వం వక్కీ- 
వారికి దెల్వి కేటలు సపాజన్ద్ధములు కావు సూర్యబచిం బమువకే 
(ఆకాశము నవాజముగాని రెప్కే.చవ దార్థములంకించలి ఒవకాళ 
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మెరువుగొన్న జేక దా? పాంచఖొతికమగు నిజ్ఞగమున ఖగోళత_త్త్వమును. 
మాగళ్ళాంతరతె_త్తేము మ.వి వాక్కు. లంబట్టి యూాహీంపవలయును గాన్ని 

నిశ్చయించి _పతృత్షృముగాం నమ్మ్గముగా. దెలియ రాశుగా? వేద్న 
ఇాస్తాధ్యయనముచేతను గురుబోధడేతను స్వాన. భ వముచేతైన్నా 

చదార్థత_త్త్వమున ౧ర్జ యించి నమ్మక మూంతచేనికొని నటివతె 

సూరుఇ౭డు కన్నెండు గంటలకాలములో నువషయించి యా నమింతు 

వచ్చునని దవనం ఇల్యు_చున్నాడు కాని య్లిది యిట్లు 

జరుగును చే వ్వీఫని చేల శ్లూఎంచైవను వాయిష్టాన-పార _న్యిక్కా_ 

ర్యము జేరిపెవ వని వ్ వేకియెన వార్య చెవ్వుండును థై ర్య ముగా నిశ్చ 

యించి చెప్ప సాహసింపనేకండు న్యోచ్న జాగ తుము _ప్యవస్థలక్ళు 

లోనైన (పాకృతజన-లకు నంపూర్షజ్ఞానము న్వభావమ్ము కాదు b= 

శాస్ర వవ కలు హు స కహా గివుల్తి విజ్ఞాన 

మూర్తులు _పాకృతజనులవ లె జర శ్రైచమయువులుం న 

'లెతమ్మాతము నె నా నేరరు “అశకిరమా త్మ” న. 

కాని పదార్థము మాళత్మయన.టచే వధ రకాన పాంచభాలికశకిఠ 

మున నంతమ్మా తమును బొడమదు ట్ ర శకీరములతోనున్న 

పొక్చతుల “తెలివి |పతిబింజమువలె సక్తా్యాసత్యము 2 నోతీయును నిద 

మనుగా దబ్బద్ధయు నాదు చీశటినీడలవలె నైగవడీ యగపడదు తోంచీ 

తోంచ ఈ. = క్లలవలె _కొంతిమాడ్కి_దిగంత కేఖకరణి మోస 

మువకు మూలము తెలివికి లక్షణము చెడని సంతుష్టి మళీ యట్టి 

సంతుష్టి సంవూర ర్ల విశ్యాసమునే "గలుగు వష 1 క్ల విశ్వానము. 

మంచ్చినహవాసమునం గొనసాగును బాత్తేదయగల వానికి మంచినవా 

వాన నముబ్బును చరోవకారమున నై. 1వళ్తులిషంచ్లువానికి భయాతవయ 

రాళ్లిల్లును స్వార్థ శ్యాగవర్నులు ల మ్యాత్తన్ను లోకో పకారపభాయణాు 

ల య్యొవరు జ్ఞసనంతులు స్వార్థ త్యాగవరు అగుదురు శ్చానము “తు. 
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కటాక్ష మువేశనను మజీ యిీశ్వరకృ పచేతను గలుగును గురు వనలగా 

మజీయు నీశ్వరు డనంగా లోకోపకారవరాయణు లె ధ ర్మాత్ములె 

చరమవవ్ని తేచర్మి తులయిన తలిదం[డులు 

“నమాతు పరడైవతమ్” తల్లికన్న వేచే వేల్పు లీదు 

“వగురుః పితరం వినా” తండికవ్న గురువు మణెవండు నేడు 

“జననీ పరమో గురుః”! తల్లియే _కేవగురన్రు “మాతృ చేవోభవ 

విత్ఫెటేవో భవ, ఆచార్యజేవో భవ” అన.టచేం ౫ని పెంచిన తల్లి 

దండులు, విద్యచెబ్పన గురువును (పతృక్ష -బీవతలు “ఆగమాః ఖలు 

దుర్గ భా” శా హ్ర్రనులు నంవూర్ణ ముగా. డెలిసికొన చెవ్యరికిని 

శేక్యమికాదనునట్లు (శుతిస్మృ త్యాదులు తెలియ శక్షషముశాదు 

శాంట్టి ఆ వులు గురువులు |పాణబంధువ్రులు మ్మితులు పెద్దల-తనకుం 

జేసిన యువ జేశమును దృఢముగా విశ్వసించి (పాణిహింన నేమివచే 

నెనను నలువక్ లోకోపకారపరాయణు డై స్వలాభ మౌాసింపక 

వడుచు మూసవుని వర్తనము నిశ్చయము గా మన.మ్య ధర్మమునకు 

నిదర్శనము జగమునందు నివ్వు యోజనముగా వనోవాక్కాయ 

కర్మము లెవి్యయును వరుగవు సకల జగత్సృ ప్రీలయము లు సర్వజ్ఞుం 

డగు భగవంతునిచే, గసింతయు నివృయోడినముగా సడిఎంపలం బడ 

వనియీ నిరూఢగా వి డ్వాంసులు సిద్ధాంతీకరింవక పీఆదు “(వయోజన 

వమన.ద్దిశక్య్వ వమరదోఒవీ (వవ_్తతే” (వయోజనము లేక పెత్తి వాడును 
యి అణాన్ వా 

దైవ ర్రించం డనయలా నర్వశ_క్రియు నరా నకల భూతడయూ 

నస్వరూపుండు రకల దగతృృష్టిస్థితిలయ కారణమగు -బీవ్రుండు (పవ 

రించునా * మరు లూహింపనేరరు కాని భగవంతునిచే. (బతి 

కార్యము నెద్దియో (వళయోజనా పేక్ష చేతినే నిర్వ ర్రింవబడ చున్నది 
ఈపని పారపాటుచే గావింపంబడుచున్న దనిశాసి యిది ని వృయోజన 

వాసిశాసి యిద్ది కొణంతయనికాని రుద్ది యనవనరవమనిశాని చైవ 
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సృమీలో నెటి విదా సలెవను వవ్యవబుట కవకాశ మొుకింతయు ట్ లో జ క ఆ = ల 
నేదు నిక్కముగా జరుగవలసినశ్తే నమ _స్తమును జరుగుచువే 
యున్నది మంచిచెప్త్డలు హెచ్చుతగ్గులు వశ్యావశ్యములు భగవ 

త్సృష్టిలో లోపముఅెంచు మనుమ్యులు నిశ్చయముగా బుదిహీనులు 
“నర్వం ఖులి(దం _్రైవ్మా తద్దలా నితిశాంత ఉపానీతి ఆతడగమంచ 

యును (బవ్మామే ఆ బహ్మామే పుట్ట-చున్నది లయమగ చున్న డి 

_్రతుకుచున్నది “వహరిమయముశాని వసువు వరమాణువు అేదు 
నంశపావన వింకు” ఓ కులపవి కడా విటివా? _హ్మముశాని 

వదార్థ మెద్దియును లేదన. నట్లు నమమను చై వకృత మే కాని 
నిక్క_ముగాం బౌరువమే లేదని సిదాంతీకరింపకతీజదు జానామి 
ధర్మం వచమే పవృ _ర్రిరానామ్య ధర్మం నచమే నివృ తిః? శేనావి 
జే వేనహృదిస్థి రే సయథా నియుకోఒన్మీ తభాకరోమి” ధర్మము 
న నెజటుంగుదునుగాని ధర్మ మార్లమున నడువంజాలను అధర్మమని 

యొతిగియును మాన లేను. నావృాదయమం దున్న జేవు. డౌట్లు నన్ను 
నియమించుచున్నాండో యటులు చేయుచున్నా నన్నట్లు సకలజంతం 

వ్రలవశమ్ములె దైవనియు క్రములై సకల్గకియ లాచరించాచున్న వి 
పౌరువము కుం చేటికొమ్మువలె సనంభవము.. సమస్తమును హై వమే _ 
వురున వయత్న మనుసడ్తికాడ ైవకృతమే “యి తనా న్యత్చశ్వతి 

చ్వృుణోతి నాన్యదింజానాలి నభూమా” వవ క్ నావ్యచ్చృుణో వది భూ దార్థముశ తన 
కన్న నిరతములు జూడండో వివండో ఆఆుంయగండో యద్దియే వో స్తవ 
మగు (బవ్మా మన్నట్లు దై వముకన్న మతీ వేలు వేజేదీ? త్ర త్త 
మీట్లుండనీ... “నాదే గతవతేః కర్మాణి విధీయ నే” అడై (తేక చేంజంయ 

దగు కార్య మెద్దియు లేదు వకోర్కె_యులశేీక నిత్వనంతృవ్రు మై 
నిర్లి వ్రండై న (శవాకైనికం గల మనో వాక్కా_యేకర్మములు పురిటి. 

పిల్లి చేషస్టవలె బంధకములును పాషకృత్య ములు ఎంతమ్రా తమును 
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గావ- నునోవాక్కా-యకర్మములచేం డెలువ నశక్య మై యారే క 

చేవ్భ్యమె సత్యజ్ఞానానంతల క్ష ణమగు వరమవాంనసీతి యటుండవీ 

(వస్తుతము సకలానుభ వసిద్ధమై వ్యావవోరిక నత్యమగు చై ఏత పవంచ 

మును గూర్చి చర్చించి చెప్పుట క _ర్తృవష్టముగనుక దై వపెరువములు 

భయములు నమాగముగా వ్యవవోర పవ కము లనకతీఆదు 

పొరువము గుణము ైవమురొతు _ పౌరుషము శరీరము 

దైవము తెలివి _ దై వపారువమ.లు రెండును జీర కే కార్యమును జరు 
గడు. తాన తవ కితరమను చ్రైషతేబుద్ది యున్నంతవజణకు చై వహౌరు 

వములు రెండును కావలసిన వే. కేవలాద్ర్వతజ్ఞానికి చై వపెరువములు 

"రుడును లీవు _ బై వపారువములు రెండును వ్యా వ హోరికసత్యములు 

గాని పారమార్థికనత్యము తెంతమ్మాతమును గావు “బవ్మా సత్యేం 
జగ న్మిథ్యా” (బవ్మాము వాస్తవము జగత్తు కలవలె _గొంరికృతము 

గాని సత్యము కాదనునట్లు ైవపౌరుమముల నడుచువ్యోవహోరము 
(పాణథారణ మవకారణముగాని వాస్తవ మేమా తెమును గాదు 
ఇంచకును “గజమ్మిధ్యా పలాయనమ్మి ధ్యా” వనుగు వాస్తవము 

కాదు మజటిది పరిగిడుటయును వా స్త్రవముకావనుటవే నిద్ది సత్యము, 
మతీద్ది మిథ్య యనుటకూడ _థొంతిక్ళత మనక తీటునా? ఈవిచ్చితలం 

పులేమి తనయన.భవమునకు విరుద్ధముగాం బలుకుట లోక దోహ 
మాచరించుటకదా ? శావున లోకోవకారకమగు ధర్మ మాచరింపక 
మెట్ట వేదాంతములు వల్కు_ట వ్యర్థమగుట యే గాక లోకమునకుం గీండు 
చేయుటకూడ తప్ప శగును ోవురికీరతవ్రతివురువణి పురియంచు 
శయనించువాండు గనుక పురుషుడు గనుకం బంచభూ కాత్మకమగు 
శరీక్రము సదువు జీవుడు పురుష డనివించుకొనుచున్నాండు మతే 
యట్రెపురుముండు చేయుకని పౌరువేము = వంచతాతములను నడిపించు 

వాండు దేవ్రండు మతి యట్టిజేఛుం డొనప్పవని జై నము శరీరబదుండు 
= థి 
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జీవుడు మతి “అశరీరమాత్కా” ఆత్మకు శకీరము శేడనునట్ల 

'జీవండు పాంచభె"తికశఏరరిహితంంైై అత్వ్యముక్ర్తుడె 6 యున్నాడు 

కాబట్టి వృవవోరమున జీ వేశ్వరులు భిన్నులు _ ఇ దిట్లని నిధోకింవ 

నశక్యమగు వరమార్థవశను కాకి వృథాచర్చ మాని జే వేశ్వర ఖేడ 

ముప్పుకొని పపంచమ.న లోకోపకారముగ | బతుకుచు ఒశలలోకొప 

కారక ములగు కార్యము లొసర్భుచు జివించువప ఆకు. గష్టమ.ల మాన్ని 

రశ్రీంచుమనిజేవుని భజించుమనుటయే జనులక వశ్యక_ర్తవ్యము గను] 

లోకోవశారముగ నవయోగించు పౌరువమునకు నూటి*ిం దొంబది 

తొమ్మిదిపాళ్ళు ైవను తోడుపడునని సిద్ధాంతీకరింపవలయును (బతు 

కువ మనస్సంతుష్షి యే ఫలముగనుక లోకొపకారముగా నడుచుజను 

లకు చైవము తోడై నిత్వమననృంతోవ. మను కై వల్యమ గాం బరిణ 
మించును ఇతరులయిడ పౌరువరూడనుగు. దా మంచిగా వడిచినఫ డు 

దైవస్యయావులగు నితపలు తనకుం దోడుకాక మానరు ఒక వేళ నిత 

రులు తనమేలుసకు బదులు శీడొనర్చినను కేవ పరోపకార దేశ 
ముతో మూ(తమే (బలికెడు తవకుం (బతికూలైై వముకూడ వను 
కూలము గానే (శమముగాందోంచి నిత్యనంతుష్టికల.గచేయకమా నదు 

లోకోవకారచదరాయణబుది మహిమము చీంకటిని స్వన్వరూప 

ముగా మార్పుకొను 'శూర్య్టవకానమువలె భూత దోపాులనగాడ 

మంచిగాంజేసి నిత్యనంతుష్టి మై శాం వరించి లోకమని దరింప. 

'జేయక మానదు ఎవరు లోకోపళశారము వేయంజాలుదు రవలా 

“ఆనభిలపితాశవనంతపః” కోరకయ్ లభించినప దార్థ మును భుజించుట 

తవ నృనంబడును గనుక యథాలాభ సంతుస్పియలిగి మస నముళలం లేక 
బేహధారణమాతోవరొూూగములగు నన్న వస్త్రములు కాయే శ 
ముతో న్యాయముగా బరులం బీడింపక నంపాదించుకొని యక్మ_ఆ 



ముని (పశాశము రికి 

మాలీన పెచ్చుభోగము లొల్లక తశు కులమర్వాద నతి కమింప 

శీజంరతుహీంనయుం జేయక పరుల కెల్ల విధముల. దోడ్పడుచు సోమ 

రులుగాక | తికరణకుద్ధిగా? వమతోడిపాటివారికీ మే లెల్లపుడును 

కోరువారు లోకోవకారు లనంబుడుదురు _ అట్టి లోకోపకారపరాయే 

ణు జీవనముమ్మాతమే సార్థకము లోకోవకారులగు జనులకు టై వమ! 

తోడగును మైవాన్ముగహముపొందిన గుజుతు మనన్సంతు్ను _ 

నంతాము శీవమరాండుదగనములం ఖూజ్యూండు లోకోవకారప డారయణుల 

వ్యరసమంతయును మీక్కి-లి హొప్పే- “న్లో కాళ్టే న _పవత్ష్యూమి 

యదు కృం _గంథకోటిభిః ! పరోపకార? పుణ్యాయ పాపాయ చరవీడ 

సకం): కోటి గంధముల చేం 'జెప్పంబడినవంతయు. సగమువద్యమునం 

బల్కు-చున్నాను-” వరుల కువకారముచేయుట. పుణ్యము _ పరులను 

బీడించుట పాపమనునట్లు వరోవకారముగ (బతికిన బతుశే స్వర్లము 

మకీయు "లోకులజాధించిన జీననమే నరకము “గీ! ఉత్తముయే 

పాతము చేయుచు నూరకుండు |! మధ్యముడు హీతముచేయుచు 

మాణువెనకు ! అధముం డొరు చేయు హితమైన నడంచి 

పుచ్చు"! హితమునకు నగ్గుచేయువాం డెవ (డగును | అనునట్లు 

"కాము కష్టపడియో నం బరులకు మేలుచేయు లోఫోపకారవరాయణుల 

యెడల మ్మూతమే చేవుడు సంతతమ్లు (వతశ్ర మగును. పరులను 

వెడించక తాముసుఖపడంగోరు వారికి జీవుడు దృ శ్వాదృశ్యఘుగ నుల _ 

డును వమివ్షచేనై,నను తమతోటిపాటిజనులను వీడించువారి కెప్పటి 
క్ని జీవుడు తోడ్చడండు | సై 

కేవల వఠోపకారమువకునూ తృమే | బతికిన జగద్దుకు శంకశా _ 

చోర్యాది భువోత్ములు నిత్యనంతుష్టవవవియగు చే_వల్య ముంచేదరు " 

లోక గోవా మాచరింవక రాజ్యభోగ మనుభవించిన వి కమాశ్కాిద 
మజోపురుములు |పతిక్షణమూ [కొ త్త కొ త్తసుఖములీను నిర్యస్వర్ష్ శ 
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భోగము లనుభవించెదరు లోకుల బీడ్ంచుచు భాతహింన గాపిం 
చుచు సుఖవడనెంచు సానురులు దోమలు నల్తులవ ల బుట్టుచు 

గెట్టుచు శావత్రయములం జిక్కి యపారనంసారనమ్ము వనమున మి 
_ తణికసుఖము లనుభవించుచుందురు అజె టై ఏ తజ్తానవంతంలగు 
మవోతర్మలకు చె వపాఠరువములు (చంటివిల్ల లకు బుళాా వాపములవ లా) 

"రెండును లేవ. లోకోవకారపరాయణులగు పుణ్యాత్ములు తమపోర్యు 
మమ వలించుట కై చె వసాహాయ్యమును గొరుచుందురు లోక 

హల పాపాతుం లా తమదువ్వ వయత్నములు నెల వేజనపుడం 
మైవమాను దూజంచుందురు మతేయాను తనుపౌరవము చెల్టినప్సుడం 

మైవము నొకింతయును న్మరింపక తన్మావజ్ఞ చాటుకొనుచుందురు 
ఆవాంకారమమకారమగ్న్న లగు స్వార్థవరులు లోకులను వంచించు 

టనై ైమముయమొక్కయున్మి-ని వర్ణించుచుం గెంకెనక్క_లవలె 
మోననుగా సంచరించుచు ర్ము దాక్ష విల్లులవ ఆ వాల మాలు వేయుచు 
దొంగజవములుచేయుచు 7 78 బుణ్యాత్ములవ లె నగవడుచుం. లోక 
(దోవా నూచరించుచు. దాను చెడి యొరుల కెఆచుచుందురు 
క్రానమున్నగుజుతు వైరాగ్యము తనతోటిపాటివారిని బీడించి శా 
నుఖపవంగోరుట చరమపాతకలశ్ష ఇమ్ము 

పొరువ మవంాం బురువునితోసంబంధిరచిన గుణము పురుషు 
డనం బురియుందున్న వాడు. పురము శబ్దన్పర్శయావరనగంధ బుద్ధి 

మనోఒసాళకారముల నన్మిది విధములుగా మన్నది ఈ యెన్మిది 

ఫురములకు. బశమెనది దే వము, దై వవశేమున సీయెన్మిది వురములకుం 

(వృ ర్రినివృత్తులు కలుగుచున్నవి. 2 వపాౌరునుములకు. బంకుముండు 

సాశ్మీమ్మాతం(డు మణి యగారెండింటితో "నెంతన్య్మారేమునునంబంథ 
ముేనినాండు చె వమన ననాది ఫ్ర ంచభౌతికకర్మముం పొరువనుత 

తనాది జీశశర్మము పుగుమండు పవ్మప(_తాంబున న్నిర్డి ప్రూడం సకల 



క] మొవటి (వకాశ ము 25 

కర్మములును “మ _స్తజగమను స _త్తషరజ_స్త స మోగుణాత్మక మగు (వకృతి 

బృయావము అసంతనంఖ్యాక రణవు ల పోవగు సూర్షవీంబ మొక్క. 

తియ తోంచునట్లు “క్కముగా ననంతవిధ పరమాణుధర్శ్మము 

౬న్ని యను కలన. గో ద 'తెలివియె కస్పట్టుచున్నది ర్రికసూ సూర్య 

24 వే. నానావిధవరక్షముం నాన్నట్లు కెలివియు నంతవిధములె పొడ 

గఎచున్నది తెలివి. (బక్నగియున |బకృతికి జీవుండును జీవునికి. 
లు 

ముర మండు వృ త్తినివృ త్రీిహే ఎవ్రులె యున్నారు 

ఫురువుండు పరమాత్మ _జీవుం డాత్శ-|పక్సతి చైతనజడముల 

శె డింటియొక్క_ కలగల్పు _పకృతికిని జీవాత్మపరమాత్మా కును వీడ 

వంటిదే క౭వలె మణీ యాకనవునల్నవలె _భాంతిగాని వాస్తవ 

మెంతమా| తెమును గాకున్నడు శఈశూన్నమచ నాశాశము జగముల 

కాధారమైనట్లున. (వకృశిని వమ జీయు.న. జీవాత్మపరమాత్మలను నిరూ 

ఎంచుటకును మూలవమగుచున్న ది భూతేద్దమువ లె గారడిది వెంవ లె 

కిలగనముమనస్సుప లె మదో న్న త్త్ధతివ లె నిక్క_ము7ాం బెలివి (భాంతి 

సంశయములను గలిగించ నేరదు తత్త్వము నేంతవిధముల గా నిశ్చ 

ముంచి మని లనంతపిధముఎ గె లోకే వకాగమునె మతము 

శేర్పక్చిరి వాస్తవముగా నెండజుజీవ్రులో యన్ని విధముల కగాములు 

భగము లు మతము లును లవ్ర నిక_గ గా నష విం చలివి 

రొ ముక, మొనయును బేగషగాని నరాంవస్ట_వ గనిపెటు సాక్షి 

మయొన్క_ండే శీవయు(కు విర్ల౯ఒడు చేత న్యరూవుం దగునాత్ముం 

డొక్క_ండే యవి నర్వ వే దాం3సిద్ధాంతమనక *ఆదు మొత్తమ సె 

ననంతమ3ములసారము పచేనుగా విభజింపంబడినది 

చార్వ్యాకవుతవం 

చా కా్యాశ మతము ఓ యావజ్ద వం సుఖం జీవే న్నా మృతో 

రైనోచరః, భన్మీభూతన్య జీవాన్న వురాగమనం కుతః? 'ఆైరికనంత 
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వఆకిను జోయిగా (బిమిక వల యునె. మృతే్య్యవువకు లోంబడేని చెడ్డి 

యును లేదు బుగ్గియెన జేహము. తిరిగి రానెరదు” అని పలుకుచుక్నది 
సుఖముగా |జతుకుట కైక దా జీవ్ర_ందఆాను | బయత్న పడు డున్నారుకి 

కోకిచట్టుజరుగుటయే (పతిజీవునకుసుఖమ వ్య చాహోరములం కోరి 

వల్లు లభించిసపుడు. జనుండు సుఖించుచు ట యనుభ వనీద్ద మేక చా? 

ఎండజుజీవ్రులో యన్ని రకము కోరె మ౭కి స్నా విధముల స్మిచా 

వోరవివాోగ సౌఖ్యములును లోకము పం గమిషట్టుచున్నవి ఒకరిసుఖ 

మింకొకరి సుఖము శాదు నుతి యూకరికోర్కె_ యింకొకరికో ర్క 

కాదు ఆసంతవిధజీవు ౨ కనంతవిభసాఖుములు ఆవంతె విధ చేశస్థితు 

లనుబట్టి సుఖాభిలావు లనంతివధవ ల. చేవాధారు.ఎ౦వజును నానా 

చేశములలో నానావిధ సంఘఎ 6 నండుటచేత నాయాజను లాయా 

సంభను లకు నమ్మతములయినం దమకో ర్కె_లఅను మాత్రమే తీర్చు 

కొని నుఖంపపీలగున. గాని తనతోటిపాటిజనులకు వృతిలేకవ గా 

నడచి తగుకోరి;లవొప్పున సుఖించుట శకెంతెమ్మా తేమున. సాధ్య 

పడదు (వతికూలించిని (స్రీనో నంభోగసాఖ్యము చేళూరదుగచా 

తవయభీష్టము సకం దజతోటిపాటిజనులు సమ్మతించు నట్లు సమంయము 

జతణూర్చునస్తువు దేవుడో వయ్యివెరా యెద్ది యో లోకాతీతవదార్థ 

మ. లేనిచో సుఖాభిలాపముకో. (బయత్న'పడుజనులు మొ త్తముపపెం 
దమ్ము బతంకున నూటికి దొంబది త ్మ్మిడివాళ్ళు దుఃఖ మే యనుభ 

ఏంచుచుంట (వత్కే శ్షనిద్ధమేక దా? కాంబట్టి పురుమ్మ పయత్న మున 

కేక్లవగులు నమయ ముండుట యంద ఆణింగినసంగతియే మతీయును 

డా ర్వాకులు చాన్నపుట్టువు ఎవవమవయములు యఖార్థములని మయొప్వుకొను 

చున్నారుశ దా “మశణం (వర్చతిళ్ళరీరిణాం విళృతిర్జీ వనముచ్యుతే 

బాళ్రై లొ మరణవశయే వాస్తవము భవతీ (బతుకు నీడవలెం గల్ల 

అోనుక ట్లూచార్యాకులు సత్యముగా జేశాములు ఫశ్తింఛెడి యేనన్న 



మొదటి పకాశము vy | 

యము యధార్థ మని మొప్వుకొన. చన్నారో యాసమయమే దైన 

మనియును మీ యట్టి కాలస్వరూక మగు "దైవము పౌరవరూపమణు 

జీవిత కాలమునకు భిన్న మె నత్వేమై యున్నదని 'చిప్పకతీఆదు కాంబట్టి 

చా ఠ్యాకులుగూడం బౌరువమునేగాక దైవము నొప్పుకొనుచుంట 

రూఢీ ఇ త్తలపందు మ _త్తిల పందుము మోయలలనుగాని పుక్రైడు 

మోయలేసను మూఢునిచంవమున నుత్యువునొప్పకొనుచు చేవ 

మును జా రాక డొప్పుకున్నాడు మొజియును గాలి యగ నీరు 

మన్నుల కలయిక  ఆయడయిక లే నలిగినచేహాములందు చెత 

న్యము మనస్కారమువ లె€ బుట్టి గిట్టుచున్న దిగని సత్యము కాదను 

చోరాగ్గకున శానాల్లుభాతములపరమాణువ్ర లొక చానికొకటి వేరగు 

టకులగాని యుకదొనితోనొకటి చేరుకొని యెడంబడుటకుంగాని యన 

కళను, గాలి యుగ్గి నీరు మన్నులకు వేజయి యంతరాళీ 

ముగా నాకాశ ముస్నదసి మయొప్వుకొనకుంట తాను శేనని 

నోటను జాటు ఎచ్చివాని పల్కు కాదా? అంత రాళము తేసవుడు 

భిన్న వస్తువులకు సంయోగము * సాధ్య ములుక గా ఫి గాలి యసగ్షి 

సీరు మన్నుల సిద్ది శీవలము గాలి యిద్ది శేను మగ్గి యిద్ది శీనలము 

సీకు మతీ యిది కేవలము మన్న విభజించి యా కుకార్కి_క శిరో 
జుణిలకుగు చా ర్యాకుఃడు నిశ్చయింపంగలండా ? లేక ఇతరుల చేహ 

చుం భన్మమగుట తాం జూడంబట్టి యనుమాన పమాణముచేతం 

గడా తేన చేవాను గూడ వళ్లే యగునని నిశ్చయపర్చుచున్నాండద 

తవక (బల్యక్షముకాని తన మృత్కువు ననుమానప్రమాణముచేత 

య్లార్థమసని నమ్ముకొని స్థిర పర్సున ట్లామృత్యున్వరూవమునే దైవ 

మనియును నకలలోకనంపహోరకమ యును నాశరహీత ఎునియును, 

జోల పౌరువశెసక మనియును మతి యచింత్వ మహా మాన్నిత 

వేసయు నొప్వ్పుకొనకుంటజేం శన కపత్యెక్ష ఏగుటచే దా నవరికీం 
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బుశ్లైనో తలిదండు లెవరో త న్నెవ్వరు పెంచిరో తనకు లోకజ్టాన 
వెంవరు సుబ్బరో తవకు నితరులకును సంబంధ మెట్టిడో యితరుల 

యెడం దడా నస్లు నడిచినయెడలం దన ని దాహోరవిపోర సౌఖ వం 

లభించునో తెలియక సకల జననంభఘమునకు వేఆువ్ త్తయి దుఃఖము 

నకును గష్టము కును శాలయి మృతి లోనగుచున్నాడు గనుక 

నససుఖాభిలాపి యగు చా ర్య్వాకుని మతము నకలలోక వికుదమగుటయే 

గాక, దుర్చుద్ధిమూలక “ని నిరషచింపకతీజదు సంఘములో దా 
నున్నంతెవజుకు సంఘమును తిన సుఖదు ఖము లేర్పడును, సంఘము 

నకు వివము తనను వివము బంఘమువ కమృుతము తన కమృతేము 

తేన మంచిచెడ్డలు తన సుఖదుఃఖములు తనకు లోకము మవ్చీవ 

యవ్గాని తెసంతెటం దా నెతింగినవి కావ్రుగనుక్ జనసంఘమునకు 

విరద్దమ గా సుభింపంవం౭ చిన చా రాషకు(డు మదమత్తునివ లె నవాం 

కారవిమూ థాత్ముం డై కొరి సుసారాంధకారమున  సకలజననంఫఘూ 

చారవిగ రి తుడై చిక్కి, వరింగానని దుఃఖమునకు, కాలె యాభాన 
సుఖమ.నకుం బిల్ల కాయవలె నుబ్బచు దుళ్ళుచు ట మిక్కి-లి శోచ 
సీయము 

లోకాయతికకలను వేచొక పేరు చా రాాకులకుం గలదు 

చార్యాకు అవలం గా సాతవుగా మాబ్లాడువారు లో కాయతికు లనంగా 

ధర్మ మోక్షము ల విడిచి యధగ్శకామములమ్మాాతము సంపాదించు 

కొనువారు “విజ్ఞానభున వవై తేభ్యో భూ తేభ్యః సముద్రాయ తానే 

వాను వినశ్యతి” గాలి నీరు నిప్పు మన్నులనుండి తెలివియ్ మూర్తి 

గాల జీవ్రండు పొడమి మతి యాభూతములకూడిక వెడినతోడనే 
సశించుచున్నాండు మృతుండైన జీవునకు మతి జి కలుగ నేరదు” 

అను వచనానుసారముగా వై తన్యముతోం గూడిన జేహమే యాత్మ 

జీేఫామ వకు మించి యాత్మయంనువది "వేలు గా కేతు పంచేం్యదియ 



నోచర మే వాస్తవముగాని యనుమానోపమాన శ్రబ్దములను తక్కిన 

(వమాణముంచే సాధింపంబడీన వస్తువు సత్యముకాదు ఈనంసార 

ములో సుఖములు దుఃఖమి శీతేములు గనుక ననుభవింపరాదను వారు, 

వంచి యూ తొలగించ దుఃఖమున్నదిగనుక వయ్య వమునుభ 

వించు సుఖ వక్క_రలేవనువారివ లెను పెచ్చు బంక కుబునములు 

తొలగించు (శమకోర్వక చననపండుతోొనలు తిననొల్లని వారివలెను 

మూర్తులు అగ్నిహో(_తము- మూా(డు వేవములం బరించుట. సన్య 

ప జూడిడ బూసికొనుటయును బెరువమును పం యులు 

"లేనివారి జీవనవృత్తులు కాంబట్టి ముండ్లు (గుచ్చుకొనుట మొదలగు 

చేవనములవలనం గలిగిన దుఃఖమే నరకము |పజలనేలు రాజే 

జగమున సేఛ్వరుండు బావే మోశము ఆత్మకు ఛరీరమునకును భేద 

వెందియును తేదు నేను నాశరీరమనుకొనుట రాహువునకు రాహు 

శిరస్సువకు సూర్యునకు సూర్య బింబమున ఓ బంగరు జంగరుక డెము 

సకువలెం గల్పెంపంబడిన భేవము వా స్తవముకాదు గాలి యగ్గి 

నీరు మన్ను భీనాలుగే భూతము లాశాశ మనున దింకొక భూత 

చెదవది లేనేలే దీనాల్హుభూతేములనుండి చై తసము మద్య పానమునం 

నలు వికారమువ లం బొడముచున్న ది “అగ్ని రుసో జలం శీతం 

శీతస్పర్న స్తథానిలః, శేనేదంచ్చిితితం తస్మాతీ స్యభావారత్రే త దవ 

స్థితి?” అగ్నికి వేడి, నీటికి చల్లదనము, గాలితాంకుసకు చల్ల దనము 

సృభావడస్యములు గాని యావనిచేతను గల్పింపంబడ లేదు ” 

మతే యా*చావ్వాకమంతయును బృవాన్పతియను పండితుని 

మతేము నుతి యామతములోన సారము నరము "లేదు, మోక్ష 

మును లేదు వర్ణ్మాశమాదుల (క్రియలస్నియును సఫలములు కావ్ర 

జ్యోరిప్రోమమందు చంపంబడినపళువు న్వర్ష మేగినచో యజమానుని 
తేq్మజి యట్లు చంపంబడి స్వర్గమున శేలం బోరాదు ? శాద్దముచే3 
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మృతులకు, నవి వియనయడల వంటింట భోజసపదార్థములు సమె 

యున్నేవేసి విహసమా[ తమువ నాణలివప్తులు పష్తునా మృతర౭దు 

వరలోకమం దున్ముచో | పాణబింధువ్రులన జూచుట కానతోం దిరిగి 
తల రాయడో ? అావ్మాణులు తశుణేవనో పాముగా _శార్గకర్శమ 

లను బన్నిరింతియేకాని వేఆుకారణ _ వెంద్దియు నైేదు- సిగ్గుశేని 

మొండీబండలు మోానశకా౧[ డును దయా దాక్షి ణ్యామ. లు లేని as 

లును 'జర్భరీతుర్భరీ యను నర్భము లేసి వాక్కులతోను మతి యశ్వ 
మేధమందలి బండబూతులతోను బశుహింన చేసి యావనూంసమ.6 

దినుటచేతను (బవ ర్రించుచుట కనిపెట్టి దయానిధియగు బృహస్పతి 

సర్వభూ తాను ౫ పాముగా నొరుల సుఖ పెట్టి జనుల తాము సుఖపడు 

టకై యిీాఇచార్చాక మతమును బోధించెను సర్వ డనులకు వమ్మ బతం 

కున నుఖవు సవాజముగాం గోరుచుండుటచేవను ముతీ యానుఖముతన 

తోడిపాటివారికి సుఖమగుసట్లు తాము సడిచినప్పుడే చేకూకుచుండుట 

చేతను, మోసగాండై ) సోబురులై కాయకన్టమున కొప్పక తవతోడి 

పాటివారు హోయిగానుంటు వోర్యశ వురాణవచసములకుం బండి 

తద్మున్ను లె బూళరితేనమువన సపార్థనులా చెప్పి నర్టయులె వేద 

చోదిత మని ను విధ్యుక్య మసనియును చెప్పేది మొకటి ఈము చేనేది 

వతొళకటిగా నటించు దుర్మార్గులు చా రాష్టకోమతేము నౌ స్తిక మత 

మనియును మిక్కి.లి హేయ మనియును జాటుచుంట మిగుల శోచ 

సీయము.. స్వర్గ చరక ములు గగనారవింవముల మాటలు విరా శీల? 

ిరాతోడి పాణులను సుఖపెట్టి విరారు నుఖపడూం డనుచార్యాకమత 

మెంతేయుతు శ్రొభుసీయము లోశవంలోని జనులంజడఆంను వవుతవ 

(వతుకు సుఖము స్య భావము గాంగోరుచుంట చేత చా ర్వాకమ తావలం 

బం లే. ఆంత;కరణమ నం శె రాగశమతేమే యనునరించి తమతమ సుఖ 

ముల జేకూక్సుకొనుచుం శెకిమ్మాతేము కాటి కోతితకముల 



మొవటి |వపకాశము శ్రీ! 

యా సిక చేమములత్ స్వర్లవరక్షముః  వర్ణించుచు దంభాణారముల 

మస్న జనులలో నిశ్చయము గా మూూడుపాళ్లు వెజ్తివారు వజొశవంతు 

వంచకులును _ బృవాస్పళతి మునికదా యన్యాయమును బోధించునా? 

[శుతిన్మృత్యు క్రములని దంభ చేపములతోజీవించు తమజీవనవృ తిని 

దూవీంచినమ్మాతేమున సకం దనసంఘసుఖ మౌర్షిమును బోధించు 

సవాదనిదమగు చా ర్వాకమాతేము సయ మనువంచకుల నేమన 

వచ్చును P “ఎర్భకాక్మా గ్ర” అంతేట నాత్మ నిండియున్న దను 

చేదాంత ముపేశ్నీంచి తాను బరులను ఖేవమెంచి యజ్ఞానులను వం 

చించి తామా స్తికుల వముసియు నార్యుల మనియు నితరులు పావండు 

అనియు మచ్చు అసియును సిందించు భూత దోవాంలముతె మంతసార 

వంతహా ? చారాగఈలె లేనిపోని జార త్వాదిదోవములు పన్ని 

దు ర్మార్టులు సాదించుచున్నాగు ఈరాసూయలచేత యశణార్థమగు 

చా రార్టకమలతేమును చా ర్మాజణుకావీంచి దూషించు దుమ చేమసవల 

యును ? చార్వాక మితేమ న్లూలనాడు జనుల పవ _ర్రనమంతేయును 

స్వుసుఖ మాసించియే కదా జరుగుచున్నది ? లోపల నా స్తికమతము 

ఫెలుభల మిక్కీ_లి యా _స్తిగగుత మోహో దంభమతముల దుళ్నేష్ణ ? 

జా రాగక మఠము పుట్టిన కారణము _ థై దికమత మిని 

భూ రులు బుసీవృష్ట పో కృములను _్రుతిన్మృతు? ౧దఠి యాథార్థ 

వజను మరుగుపర్చి పామరులను మోసపుచ్చి సోమరిమాటఅతో 
సులభజీవనమ్మ శమవమ. గా సంపాదింపంగోరి మునులయభి పాయమునకు 

శ్యలి రకముగా వ్యాఖ్యానము లొనర్శి సత్యమును సకలభూతదయను 

నవలజనసాధారణ సౌఖ్యమును బుద్ది పూర్వకముగా నువపేశ్షీంచి యజన 

యాజహాధ్య యనాధ్యా వన దాన్న పతి వాణ ఫుట్ర్కు_ర శ్రములు _కావ్మా 

బణులనమియు నాకర శ్రములందుం సొ తగ్గించి శ లియషై శ్యుల 

కవిం దక్మి త శనుఅంధద్రటునూ గర్శజావహ్యులనియును నర జిత 



by] జగజ్ఞ్యాలతి 
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పాధారణభర్శమ లగు నత్భవయ లవలంబెట్టి నామములు డన్నివ 

ములు మడిమైలలు తడిపొడ్ బట్టలు ముదలగన డాంబికాచారము 

లతో వమవలె సంచరిందువార లార్యులనియును మతి యా స్తికు 

అనియు (స్రీలు క్యూబులన గర్మముల కనర్షులనియును దక్కిన 
లోకులందజు నాకు నియు మైచ్చులనియును హిమవద్యింధ్యల 

మధ్య చేశమాతము క ర్ణి భూ మియును దక్కి. స చేనముల వారంవ 

ఆంను గగ్మణావహ్యులు నధము లనియును చెలినీ తెలియక వాటుచు 

నోటిబూకరితనమున జనులన వంచించి య భేవ్షదున్హ ఫోగంబు లన్వాయ 

ముగా నుబ్బరగుడువుల విజ్రవీగుచు భూత దోపాలౌట కోర్వక 

బృవ్పసతియను మునిశేఖరుడు కాలోచితముగను సకల లోకోప 

శారశు ను జారాగకగుతము కల్పించెను చార్వాక శబ్దము నకుం 

[(వీయమైన వాక్క-ని యర్థము ఏజంతువునకై న హింస యొవర్ప 

కొరుల సుఖపెట్టి తా సుఖముగ |బతుకుట చార్యాకవతేవు మొక్క 

ముఖ్య అౌత్పరస్థ్యము ఈణా ర్వాకమతే మే యన్ని వుతములలో 

(శ్రేష్టము సవాజలోకవసిద్ధమును భూతదయ నవలల దోసిన వర్ణ్మా శమ 

థర్మముల నిరసించి తనవావమును బల పెట్టుళొనుట కై సకల భూత 

దయాపరుండును “*హరిరేవజగజ్జగ చేవ హర్పిర్మ రితో జగతో వహీ 
శనుణి ఆని తెలిసిన సర(జుండును జేవగురువ్ర వగు బృవహాన్మతి 

ht దై దికశమర్యాద WE Wye ba 

పరాయణులగు లోళవంచకుల వడంచుట క్రీచార్యాకమత మువ 

చేకించెను బృహస్పతి (కొ _కగాం జార్యాకమత ముప జేకింప 

నక్క_రలేదు సహజముగా వసతోటిపాటివారలకు హితేముగా 
వంచరించుటవేం వవసౌఖ్యము జరుగుచుంట (వతిజంతువునకు నపా 

జామభ వనిద్దమేగాన నకలజంతువులం దనాడిగా స్వభావము గా 

జాన్వాకమతమే (వవ ర్రిల్లుచున్నది స్మిదావోరవివోరనుల కష 



5] మొదటి వశకాకము క్రీ 

యు కముశె రనతోడివాటివారి యనుమతమునం దనకు లభించు 

ven లనుభవించుచు సుఖముగ (బతుకు పొడిగించుకిెన 

నాసించుట | పలిజనునకు _ సవాజాభ్మి పాయము _ తక్కినజంతువుల 

కన్న మనుమ్వులు చవేయవలసినవింతపని తేనసుఖముకై పరులను హిం 

సింపకుండుట, తనసుఖముకైె పరుల హింసించువాం డన్నిజంతువు.లో 

వధముండుంబృ హూన్పతి యెనర్చిన చా ర్యాక మతమునకు. దవ్వు వ్యాఖ్యా 

శములొోవర్చి మహాత్మునియుపదేశమ. చొవ్వున నక్క_రమాలిన యతి 

వ్యయభోగములం తగ్గించుకొని మితావహోరవిహారము_తో లోకుం 

శీవిధము బాధకావీంపక (బదుకుటకుబదులుగాల  బరిపాలనాధికారు 

లె. దిరుగు కౌటువేసి ముప్పు దెచ్చుకొన్నయవి వేకులవ లె. జా ర్యాక 

మళావలంబులు టేవ్రుండు లేండనియు న్వర్షనరకములు కల్ల లనియును 

వన్హాశమధర్మము క్ లనవసరమ లనియును చె దికకర్మములు ధూర్త 

కల్సితమ లనియును [బచురింపందగదు 

వై దిశ మతేమునకును జా రాక మతమునకు రవ్వంతయును 

భేకము లేనేలేదు  అవాంకారమమకారములతో భూతదయలేని 
(పాళ్చోతులు చేవునివలె నెక్లుంచినవారి కటులం దోంచు మున్నిపో కే 
చేవభావకు వమకును దమబంధుజాతులకును నమత గుజన్మ చేశమ ల 

వారికీని రుచించునట్లు నమయో చిత ముగా వర్గములు చెప్పీ ల 

వరు లె లై యితరజవవికుదముశా నభిమానముతో పాణిహింసకుం [(గతు 

చింష పన్ని చతుర్వ ర్లేతరజనుల శల్లవిధముల లోంబడియు నవ్వారల 

పథతమజాములని గర్రించుచుంట మిక్కిలి శో చనీయము తనఏంభు తాం 

జాడంజాలని వాం డా కాశపంచాంగములువెప్పుట యెంతధూ_ర్తలశ్ష 

ణము? మునులమతము లన్ని యును మిక్కీ-లినరియైన వే కాని యామత 
ములను వివరించు పాక్ళత జనుల యభ్మి పాయములన్ని యును సరికావు 

ఘుస్లిమలే మును మానిన న =! క్ గ్రకిష్ళృతంలను ఈం 



క్ జగజ్జ్యాతి 

చెలిసికొనటకుం |చాకృతుల. ”క్క_ముగా నమర్గులు శారు ముని 

మతము. మనికే యొజుక “డాని యెబుంగు సుజానుల మజుంగు ఆ 

జాని యేమెటుంగు వారిదాసు తెజుగు అన్నట్లు స్వార్థపరులు 

కుశ్నింఛరు లవాంకార మఎశకా రాభిమానాంధ కార నిర్మలగ్ను లగు 

సంసారులు (తుతిన్మృతుల యభిపాయము సరిగా గనిపెట్ర లేరు. 

మజతొక మునుల మతమును దమకుం చెలిసినట్లు స్వయమౌాచరించి 

యొరు కు బోధింపనే*రు కాంబట్టె నకల మునిమత పారమగు 'సూచ్చత 

దయాతలత్త్య మెంింగ్ నరగజన నమ్మతలేముణా శేమివ చేతగై న పాణి 

పహింనచేయక జీవించుట కలవడిన కనమ్వువి బోధ చొప్పున 

నడుచుట మిక్కి-లి (శేయము ఊంఎరికీసికొనటవ లె నిదాహోరనులు 

సక లజంతు సామాస్యస్వ భావములు వవోంము సహ వానమునుబట్టి 

జరుగును గాని సవాజము కాకున్నను ని దావోరమ. ల సావోయ్య 

కరము కావున చేహపర్షిశవముమూాత రూపక మై లోకసమ్మతవైం 

యేజంతువులనై న కాధింపసి వివోరము చిరసుజీవనోప యోగకర 

మగుట మిక్కి-లి నిశ్నయము-వావివరునలు వర్ణా శమధర్మ ములు జాతి 

సీతులు స్వర్షనరక విశీవములు మొదలగు నిదాహా రతర కర్మము 

లన్నియును విహో రాంతర్య్యూతము లే _ నళలజంతుజీవనోవకారముగ 

పదుచు నానావిధవివోరోపాయములు నానాజేశజనుల నానాఫీస్ట 

కచులం బట్టి మునులు నానావిథముల నువటేశించి యున్నారు 

ని దావోరములకు మిగిలినకాలము గడవు విధము విహోర 

మేనయంబడును నానావిధ వివాోరమాలలోం వషస్సు _శేవ్షము - నానావ్ధ 

తవస్పులలో సళలలోకోపశారవం కావించు తపము వింక్కీ-లి (ఈశ 

న్లము పురుమ(వయర్నమున జరుగు (క్రియలలో వొకప్పూదును 

వై వమునకు లొంగని దొక్కసత్యమే కనత్య మనుభ వె క వేవ్యము 

గాని పివరింన ఎశకస్టము.. జే నను జత నాకు నత్య మైశవ్నటికి 



ముది _చ్రశాశము క్రిస్ట్ 

నన్ను వివరించ నాతరమా ? నా యవయవములుగాని నా మనస్సు 

గాని నా తెలివిగాని నాతో నంబంధించిన చేవస్తువె నంగాని నే నవ్ర 

దునా? చే వను త _త్త్వము నాకే యెజుక నితరులకు నన్ను నే యథా 

ర్థముగ నగపర్చు కెట్లు? నా "జీవాసంబంధములగు కష్టసుఖము 

లీట్రివని తఖా నానా నేం చెలుప(జాలనవుడు ెచారలకు నన్ను 

స దెలుప pre లి నే నను జ్ఞప్తియ యాతన దారము 

మ ఆద్రియు నత్యమును జేన్రండును మణి యీ సర్వ జగ మును చే నన 

జమో నాకు. బెలియదుగాని నాను మూడ పస్థలు కలవని నా కెటుక 

మతీ యా యవస్థలు జాగ త్స్వహ్న సుము వ లని మువి ధములు. 

నువు ప్రి యన మజఆవు_జా గత్స్గహ్నములు ని వ న్మృతి కాలము న 

వారో గలివియాలోకమంతయును నాకు దోంచుచున్నది నుమ ల 

యను విస్మృతి వేళ నాతోంగలిఎ జగము నాకుం దోంపకున్నది క్ 

పురువ శారమగు నత్వ్యమువే దైపనును మాన్చజాలక్రుంట నిస్పం టే 

పాము. *ాంబట్టి నా మ మించిన యెజు దప్ప మ అెద్దియు 

న్యా స్తవముకాదు విన్భృతి సమయముస నుఖదుఃఖములు రెండును 

శేశ్చగనుక విన్మృతి ముక్తి _ మణీ స్కృృతిబంధము సత్తరజ_స్తమో 

గుణాత్మకను లగు జ్యాగత్స్వప్నుసువు వ్రులకు సాశ్నీ యె సర్పి కారుండె 

మేలుకొనియు నిదురించునబ్లు సక్వష్జైరడయ్య్యు ఖద మోదముంటో 

(శిగుణార్మకమగు జగమంతయును దన శ క్తిస్సరూపమనియ ను 

సూర్య బెంబమునకు సూర్య కాంతికిని భేద మెద్దియును లేనిచందమునC 

చసరును వన ఫకి క్కొన్భరాపమగు జగమునకు భేద మెంచక గుణమయు. 

డయ్యు గుణములంటక సరర్యజగ్య దూవుం డయ్యు జగమునకు వేతై 

యచింత్య వైభవ్రండై సహదలీలచేం వనకుందా సృ ష్టస్థితి బతుము 

లంద్దుచు నిత్యానండమున సేవ నేవక భావముల సుఖదుఃఖానుభన 

యుల (గీడింఛువస్తువ్ర పము పు సర్య మత్మ పవ _ర్హకుల/?ప 



కరీ జగజ్షోలి 

మునుల ముఖ్యాభి పాయ మెజీంగ్ యెజుంగక్ మునుల మతము 
కూలంకవముగాం వమకుం 'దెలిసినట్లు మునివాక్కు_ల క పార్థము 

కావించి జీవహీంనను, భూత దోవామును స్వార్థపరులై బోధించుచు, 

వేవభావ్యులు సొ _స్రీకులు మైచ్చులు పంచమము లంటరానివారు 

నివీధాచారవరు లని చార్జన్యమున మికి_లి భూతదయాపరులు సకల 
జన మ్మితులు సర్వస్వములు నకలలోకోప కారవరాయణులగు నజ్ఞను 

లను దూషీంచు వె దికమ్మన్యుల ధూర్త పలావము గణుతి కక్కు చుం 

టకుం గారణము శాలవై పరీత్యము గాని వేతొకండు కాదు 

లోకములో ఎపుడు జనులఅందణు స్వి వేకవంతు లె సమౌావ 
న్వాతం్యత్య్వము నసమాపభోగ భాగ్యానుభవము కలిగి జంతుహింవ 

కొప్పకుందుతో యట్టికాలము కృతయుగము. 1 నువ్యులు (పాణిహింన 

వొనర్పుచు గొప్ప కొద్దు లెంచుకొనుచుం బరన్నర చె మమ్యుమువ 

మి్క-లి యన్యోవృము నిరోధించి దేశ కుల మతాభిమాసముచే 
నొండొరులకు హా] కావించుకొను చందునో యట్టి కాలము కలియు 

గము చె చ్వెతేబుద్ధిచే సపరశేక మెంచి జీవుడు సుఖదుఃఖాత్మకశ 
నంసారబద్ధుండగు చున్నాడు మజశీయు వచె బై పతేబుద్ధిచేత నర్వ భాత 

సముడే pn లంటక ము కుం డగుచున్నాలడు 

హింన దై ఏతేన. వకు మజీ యహీింన యై 3లేమునకునులక్షణ 

ములు. ద్వైతు లెల్లరు _శెతస్మార్త విధులచే లోకులం బీడించుచు 
భూతహింన కావించుచు స్వార్గపరులై లోనికొకటి పెకొకటి యుశ్త 
శముగలిగి నటించు ధూర్తజనులే యథాలాభ నంతుమ్షులె సర్భజత 

నసములె నకల లోకోవకారపరాయణు లై స్వార్థ క్యాగులై సర్యభూత 

వయాపరు లె యమివచేనై వం (బాణిహింస గావించక నర్వము 
నిన్దుమయ - ఇని యెన్యశికై న నెట్లెబాధయు నిడక చిజునగు మెొంగం 

బులం (రంకు ఇ వేను భావు లే యర (తులు = నవాజముగాC (బలి 



ముది (వశాశము ఫ్? 

క్షణము కనుజెప్పలు మూసికొనుట తెజిచుట లను నున్నేవ నిమేవ 

ములు రేబవళ్లు దుఃఖసుఖములు నిద్దురమేలొ,-నుటలు మోాహవివేక 

ములు మొదలగు ₹వక్ళతి వురువస్థితులను వెల్లడించు చుండును 

చె చై ఏతమతముచేతC బదార్థ నానాత్వమును మతి యచె దైతముచేత 

శీవల మొక్క- వస్తువు మాోతమే తోంచుచుండును ఉన్మేవములు 

[వలిశ్షణము జరుగు చున్నప్పటికి బంతి నెగిర్చి యెగిరిన బంతి | క్రింద 

బడనీ కెగుర్పుచున్న చందాన నెడలేక చ కాకారముగాం గొటని 

_దైవ్వనట్టు లా యడై (తి తన వివేక (పభావముచేత జా గత్సవ్న 

నుమ ఫ్రులను మూండవస్టలయందు నొక్క_వస్తువునేం గనుచు నిత్య 

తృ వుండే నిర్వి కారు సకలజన సముడె సర్వభూత దయాపరు.డై 

సకల లోకోపశార పరాయణు.డై సకల జనసమ్మతు(డై మునియె 

ము కుడగును 

అవివేకియగప చి యున్న్మేవ విమేవముల గట్టువడీ ఖా 

క్ఞాసముల జిక్కి. తెలిసీ తెలియని వాడై యవాంశార మమకార 

ములతో స్యవరశేవమెంచి భూతహింస శావించుచు వరిమడ్వర్షమ. లకు 

లోవె సుఖదుఃఖానుభవములం బొంగుచు. (గుంగుచు సంసారియె 

బద్ధుండగును చేయెల నిత్యానంద మనుభవించుటకు సాధనము 

పకలభూతవయ కలిగియుంటకన్న మజెద్దియును లేదు వివిధసుఖ 

దుఃఖములకు జాలగచు పుట్టుచు గీట్టుచుంటకుం గారణము మిక్కలి 

మ్వైరబాద్ధితో వదార్థ నానాత్వ మెంచుకొనుచు నహంకార మమ 
కారములచే తన మతానుసారము నంచరించని జనుల నసహ్యించు 

కొనుచు నెద్దియో మివ వెట్టి లోకులకు బాధ శకావించుటయే 

చ్ర్వతబుద్ది ఆరుజ్ఞానము చేతను మణీ యబై(తము మిక్కిలి వివేక 
ముచేం బొడమును జనులకు సుఖదుఃఖముల శావించుచుంటచే చలి 

సుఖ దుఃఖములు రెండు ననుభలించుచున్నా(డు సర్వభూత దయా 
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పరుం డై శ్రీవలమును లోకోపకారమునకై మ్మాతమే (పవర్తిల్లు 

నడై (తి నిత్యృసంతుమ్షు: డై సుఖదుఃఖములు రెండును లేసి శాక్షత 

శ్రవ్య మన.ఖభవించును 

చా ర్వాకవ తమువంఎన (గహీంపందగిన సారము _వత్యత్ష మైవ 

లోకమునుండి కేవల వురువ_,యత్నమును మ్మాతేమ నే నమ్మి 

తనతోడిపాటి జీవ్రలయెడ. మతి?" నుచరించి ఆతా సుఖముగా 

(బతుకంవలంచుట గాలి యగ్షి నీరు మన్ను లను నాల్లుభూతముల 

యుప్మవవములన.ండి తప్పించుక్రొను నపాయము 6రయుచు యుకా 

పోరనవివోరన్మి దల కః వడి రోగము కుం వగిన చికిత్సల నాచరించు 

కొనుచు న్యపత్యతములగు న్యర్షపరక దై వచింతలచే భృథాశకాల 

శేపము చేయక మిట్ట వే దాంతెములు నాకాశవంచాంగములతో 

శాలము. రిత్తపుచ్చక మనోవాక్కాయ కర్మములత్. వనతోడి 

పొటివారి సౌఖ్యమును దవ (బనుకు సుఖమ ను బొడిగించుకొనుచు, 

ఆక్క_ఆనూలిన య|పత్యక్ష టేవ ౫౬ వ్యర్థించు స్వార్ధపరులగు ధూర్త 

బేవానాష్య ఎయుల దాంభి కాచారముల వన సరింపంగోరి చేవాలయ 

ములు వమ్మేతవములు చె దికస్మా రక ర్మములు మొదలగు |భాంతవంచక 

జవకల్సిత విధులు నడువు వృ ధ్మావయవ్యయానము లంవక, విన్న పెద్ద 

శ క్రికొలంది తెలిసికొని యియె డ కాగొడుగు. బట్టుచు జతుర్విథో 

పాయములచే దుర్షనుల చారి బడక తవప్పించుకొను నేప్పన వడంకు 

వతో లోకోవశారముగా నడిచి హోయిగ బతుకు చా ర్యాకులమతము 
మికి_లి గణనీయమును నకలజనులకు నృవాజమని చెప్పకతీఆందు 

చా తార్ధకవాత మే సకలమనుముఇలకును సవాజను ను సామాన్యమును_ 

కాలబురువిశేవమ లచే శీతో వ్షుతులు మా ఆుచువ్నటు “ఆత్మవః 

శాజరూయ నర్యం ప్రియం భవతి” జనుండు తేప సౌఖ్యముకోరి 

మ్మాతమే్యే యితరజన లను (బేమించుచున్నాండను వచనానుసార 
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ముగా నహజనీద్ధము గాం దన సౌఖ(ముకోరినవాం డితరులను స్వాధీన 

వర్చుకొనుట కె పున సామడానఫేవవండములను చతు 

రథో పాయముల నుపయోగించుననియును, కాగా సకలా సిక మత 

ములంను జార్వాన చు తాంతర్య్భూతమ్ములె చా రాకమతమునకుం 

వివవం బొడచూసపెనని త ౦పక తీజదు 

ఆ కానమనం గా నవకాశ * నంగా భిన్న వస్తువులన్యోన(ముకలిసి 

యెడయ ఏలగటకుం దగిన _సబేశము ఆ వచేశ మాభఖిన్న వస్తువుల 
యొక్క_ మొ తవు పరిమాణముకన్న మిక్కిలి యధికపరిమాణము 

కలె యుండవలసియుండును నేనున్నగది నాకన్నం బరిమాణమున 
కెక్కు_వుగా నుండకతీఅదు గదికన్న గృహముకన్న గృహమునకుం 
జుట్టునుగల చోటును మి్కిలి విస్తారముగ నుండవలయును భిన్న 
వస్తువుల కన్యోన్య సంయోగ వియోగములకుంవగిన యవ కాశమిచ్చు 

చోటు కావలెనుగదా ? “సున్నము పసువుకలినినవు డెజుపురంగు 

వలనే గాలి యగ్షి స్రు మన్ను నునాలగు భిన్న పదార్థముల యొక 

విధభుయిన త ఉత ఆ జై తన్యము కలే గుచున్నది 
మతే యాపడార్థముల యడయికచే నావైతన్యము నశించుచున్న 
కన చార్వాకుల యు_కి సరయెనదకాదు కారణమేమనంగా భిన్న 
వస్తువ్రల యన్యోన్య సంయోగవియోగములకై యండకలీజని 
యాకాశమను పదార్త మే నిత్య శుద్ధ వె తన్యస్వరూపముగాని 
నీక్క.మంగాల జా ర్వాకు లెంచుకొన్న చేహావయవసంచలన విశేషము 
చై రేన్యముశాదు మతీయు గాలి యగ్ని నీరు మన్నై లనునాల్లు 
భాతముంలమయొక్కు సంయోగవి యోగవిశేవవ ల. (బతుకు ఇాన్ర 
రినుగుణములను  గల్పించుచున్నవి ఆకాశాత్మకమగు శుద్ధ 
చైశష్యము సిళ్లుణము గాలికి స్పర్శము. అగ్గికి భావము. నీటికిం ఇవి 
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మంటికివానసనయను గుణము లుపాధివి శేవసంయోా గవి యోగ(శేదము 
లాకాపావకాశ నంపర్క_మునం గలుగుచున్నవీ మజియును జీవ 

చృరీర మిద్ది మతిద్ది మృతళ ళేబర మిది తెలివికలడి మజీది కెలివి 
లీని విద్ది సచేతన మిది యచేతనమని | లిగుణ బదుండై జాగత్స్యప్న 

సుముఫ్లులకు లోంబడి భూతవళుండై తనయ సములు 'నెజు వేర్చు 

కొనుట కశ కుండై కించిజ్ఞుండై పరిమితాయు వై లోకులచేత పితా 

హత వనుశావము చా మప్పంబడుట (వత్యక్షము గాం 'దెలిసికొన్న 

చార్వాకుండు పంచేం దియవృస్టాత శ్రైరమగు [(వత్యతమును 

దప్ప నితర్మపమాణ మంగీశరింపరావనుట మిక్కిలి మార్గము 

బృహస్పతి జై వమును నిరసించి _పత్వశత్షము మొతము | పమాణ 

వసి పౌరువమును స్థిరవర్చి నిశ్వాత శ్ స్వరూపకమగు నాశకాశ 

భూతము లేవన్న యభ్మిపాయము, నర్వ్యభూతహితము సంచరించి 

పరన్నర జ్వేషమును మానుకొని యన్యోన్యమె తితో చేకీఛ వించినం 

వవ మనమ్యులకు సకల జనాళీష్టమగు సుఖజీవనము కలుగనేరవని 

కాని యితరము కాదు 

బృహస్పతి మతమునకు తప్పు వ్యాఖ్యానములు : 
బృహాన్పతి మకావలంబులమని తెలినీ తెలియని (పాశళ్ళత 

వనులు బృవాన్పతి యేర్పర్శిన సిద్దన్ష చార్వాక మతాఖ్యి పాయమా 

నకు వ్యతిరేకముగా తవ్వ వ్యాఖ్యానము లొనర్చి యిం దియములకు 

గోచరముశాని యశీం| దియ పదార్థము "లేదనియును (బక్యతను 

తప్పం వక్కి_నవి (వమాణములు కావనియు నహంకార విమాఢా 

త్శులె వేవఇాస్తాాత్మక శబ్బ (బవహ్మామును నర్వజగశ్కారణమనగు 

నాశాశాత్మశ దైవమును భూత భవిమ్య జ్ఞైన్మములను స్వర వరక 

మూలను మతి తద్రేతుక శత స్మార్త కర్మములను నిందించుట 

మిక్కిలి యనం భావము, (సత్య క్షేతర (వమాణము లన్ని యును 
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(అర్యశాంతర్భూళము లయినప్పటికీని జా'ర్వాకుండు తన తెలివి 

శు + వవృ త్రి నివృత్తులకు: చనకు మిక్కి-లి పరోక్షముగా నొక 

వక్తి యున్నటు లొవ్వుకొ నకులట ముక్కి_లి చౌర్జవ్న్యము తవ 

సుమ వీ దశయందు. దనకుం జైతన్యమున్న దా లేదా? తనజేవా 

మఫుడు సజీవమా ? నిర్గీ వమా? మతీ యా సుమ ప్తినుండి తా చెట్టు 

మేలుకొన్నాండో యట్లు మేలుకొనుటకు తన పౌరువము కారణమా 

శేశ వురువ్య పయత్న మునకు భిన్నమగు దైవమను నొక యతీం దియ 

శకి కారణమూ ? సువు_ప్రినుండ్ తన్ను మేలుకొలిఎన శక్తి 

ఉఊదియో యొకటి యుండకతీఆదు మతి యాశ కెకిం (పవృ ర్తి 

నివృత్తులు సవాజములు నిక్కముగాం దనయూవా కందని యొద్దియో 

శకి వశమున దన జాగ త్ప్యహ్న సుమువ్రులు గనువట్టుచున్నవని 

చాక్యాకుం డొప్వుకొనకతీజగు ఆశక్తి యే చైవ మద్ది యతీఎ దియము 

మతీ యచింత్యేవై భవమని యున్నదున్నట్లు తేన యనుభవము 

పత్యముగాం జెప్పక మొండిగొని తాంబట్టిన కుంటేటికి మూంజే కాళ్లని 
చై వమును నిందించు చా ర్వాకమ్మాన్యుండు, లోకులమె తి సంపాదించు 

కొని సుఖముగా |బకుకవలయునని యుపజేనించిన బృవాస్పతి 

మతమునకు వివరీతముగా నకలడస విరోధిైై చెడుచు న్నాండు కాంబట్టి 

స్ప థివ్వ స్తేజోవాయువులను భూతముల నాల్లింటిని 

నూ్య్యకవు శ్రత్వములుగా వెల్లడించి యాశాశము తేదను బా ర్యాషక 

తుతయు పిల్ల కాయమతయువ లె (మ్మ క్ర మముంగాం దిన్నంబజిసకొలంది 

ఇక్కు.సా ర్లొడపోసీన సీటివలె నుత్తమోాపనివన్నత మగుచున్నది 

చా రార్ష్ మతము మొదటి మెట్టు ఈ జేవాయా, తకు శకేదాం 

చేసూ తుదిమెట్టు. చార్వాక తుతమునకు వేదాంతసావమగు జగద్దురు 

ఫంకశాణార్య వ్రతము నకు నడుమ బనంతనంఖ్యా కుయులగు మత్తుల్తు 

వ్రభునుమెట్లు. చార్వాకణంనాండి లీ? జగద్గురు శంశకాఇార్త్య స్థామతా 



శ్ర జగజ్జ్వోతి 

డైషరగర ఆరముగ శకెక్కు_టకు నదముతునున్న మెట్లు మొ తముసె 

బదుమూాండు చారాగకము భూమితంటిదిః తక్కి.నవి సీరు క్రితం గారి 

మిన్ను ల నొకొ_క్క_ముడపోంతచే నొకొక్క_ గుణకలావను తగ్గుచ 

దువకు నచ్చిదానందలక్షణనుగు నిర్ధుణబవ్మోంతక జగద్దుళాప 

దిప్లాదెత మత మై నిత్య శుద్దము కృస్య రూపక మై చిటువివపరమెటు”ాః 
లుం ఇ... థి అనా ఇ... శి ర! 

చైవల్యమున కాటవట్టయి “నహిం స్యాత్సర్వభూ తాని, నౌదై ఏతేవతేః 

కర్మాణి విధీయ నే” అఆనియును (జవ్మావిద్ (బహ్మేవభ వతి” (వివ్మా 

మెజింగిన వాడు (బవ్మాయగుచున్నాండని బోధించు చున్నది 

“విద్* అను ధథాతువ్రనుండి వీద్య- వేవము._ వై దము. 

విదురుడు. వేద్యము- ఏీ తమ మొదలను శబ్దములు పుట్టినవి. 

ఈశేబ్లని కన్ని తోని చెలివిముఖ్యా థార ము విద్వాంసుండ వంగాంబెలివి 

కలవాండు-నంపూర్ణ మగు తెలివి సకలవివ్యల తభసీంచుటవలనకం 

గలుగును ఈ జగమంతయును. వివ్వలన్వరూపమే “శేష వేదాంగ 

వేత్తావి లోకాభారం వలంఘయేత్ ౫ చీవములను వేదడదాఆగములను 

"దెలిసివవాండై నప్పటికిని లోకా చారమును విాఆంవగదనునట్లానమ స్ప 

వివ్యలలో _కీవ్షమగు (బవ్మావివ్య నెజింగియును జగద్దురువగు నాది 

శంకరాచార్యుడు వణ్యతస్థావకుండ ఢర్మముగా వడిచి జనహౌారతే 

ధర్మముల నువ'జేశించెను (బవ్మోర్టు లంవజునా ద త్రదేశవర్ణాశార 

విహిశవీధుల నువజేశించిరి వాచికాంగి కాహోర్య సా త్విశాఫివయ 

రూవమతల నళ లవిద్యలు వెలువడుచున్నవి నరిగాం ₹బతియామముగు 

గోడికూత తెలుపువ్తే మన మ్యశృతములగు ౫డితరారములు వెంత 

లగు యంత్రము లెవిగయును గాలమునా దెల్పంజాలకున్నవి అంత 

శాళేమున (_వేలాడు నుట్టిలోనున్న "జెల్ల ముకుండలో౬ జీవులు గువిం 

నాడిఖవి నగోకచాటున చేవ జార్థమాన్నచో మనువ్య్యు “తెద్లరుళకల 

"ఇదియు గల్లి నవహాజముగా గొన్ని వెంతంవ్రలకుం గొన్ని విద్యలు నేళ్ళు 
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రుశువమంశటం వాములభీం చెడును గానిమను మ్యు డెంత లేలివి లీని మొడ్డు 

వంతంవో గాని నవావాసమును మష్వుబడియు. జరిచంకుమును అేకేవ స్తు 
త త్య మెట్టేవో నవాజముగాం చెలియనేరండు మనుమ్రులకం కు నితర 
జంతంవ్రులకం జదార్థజ్ఞా నము స్ట భావనా మనువు నకు (త్య 

తాడి పమాణములసాయము లేనిది పదార్గవిజ్ఞానమ కలుగ చేరదు 

పిళసీటివిందువు న కింకొకనీటివిందువువేరి కాల క్రమమున నెంత కాలము 

సతో మవోనమ్ము దముగా బరిణమించినట్టు లనాది గా ననేశకవిద్వాంసు 

లతే ము తము గాం గూర్చంబడిన వజార్థ విజ్ఞానము నందుటకుం దగిన 

వర్వ జ్ఞ బుద్ధినె భవము నవాజముగాలల యాతీర్యదియ దష్టలు లోకో 

_త్తరదివ్యో పాధిమంతు తె గౌతవువ్యాసాదిమునిరూవముల విలసిల్లి 

శేతశ్యాను పవ క్షలెకి ఆమును లెట్టి జేదా ధారులో నిర్ణ యింపం 

_కొకృరజన్గుల తరము కాదు సము వఘోషవ లెనున్న వేదసమూవా 
మము (బికృలి పత్యయము లిం దుంజేర ఎర చెను -వీదాంగముంగు 

శిశుచ్యాక రణ చృందోనిరు క్ర ఇ తిష కల్పములనుస్మృతివు రాజేతి వోస 

విశేవవనాలను తోకోవ కారముస. యలతీం దియ్మ దష్టలగు మును 
తొవర్సిరి వేనములను చేదాంగములను _స్రతివు రాజేతి వాసవి శేవు 
శూలను శంకర రామానుజ పూర్ణ (పథ్జ వి శ్యారణ్యాదిమునితుల్యు 

ఆగు నాచార్యులు జనులకు సులభముగుభావలతో వివరించిరి అన్ని 
ఆపఖీనయములలో వాచికాభినయ మెక్కువగా వివ్యలను బోధింపం 
గలాగును వాక్కు_నుబట్టి యథ పాయను ను (గహాంవంగల్లినట్లు 
మేణజీయు వీనికివలన నర్గ్భమ బోధవడు నట్లు మజేయవయవము 
వల్లె శ సంతగా బోధపడ నేరడు కారణ మవుకునంగా నన్ని భూత 
ముత కాథారమగునా కాశభూతముగుణ ముశజ్జ ముగనుకనావమ్ను బవ్మా 
రతయును నాతవివృతన్వరూవ మే యిఖభిలదగమనియుం బతంజలిముని 
శ్యాకరణదువాభాత్య మున (ద్రైలిపాడించెు మతీయును శేదముల్యు 



శక్తీ జగజ్ఞ్జ్య్య్టతీ 

శబ్ద తాయరీమా లం కాబటి శబ్దము. సక లవివ్యలను బోధించూతట్లు కాత 

స్పర్శరనగంధములు బోధింప నేరవ్రు వు_స్తకమంవలి యక్ష కరావశు ల 

గాంచి సక వివ్యల నెఆంంగరా దాయనినయాడల ని వెజీనాయళజ తి 

యవయవనులం బరికించి సణీవశరీరమూల యథార్థత_త్త్య మిట్టిదణి 

చికిత్స చేయనెంచు శ్ర వె ద్యూలవ లెం బొర పడక తీఆదు నరస తిడేకు 

వా(శకాఎణిగాం భావింపంబడెను “యన్మనసోథ్యాయలి త ద్వా 'వాత 

వతి మపసలో నెద్దితలంచునో యది నోట బలుకునన్నట్లు మళ 

లోనితలంపు చెల్పగలసాధనము౯లన్నిటిలో మాట 1 కేన్ట సాధనము 

కావ్రసనే పూర్వకాలమందు సః లవివ్యలు గంతన్వ రిమువమప టేశించం 
బడెను గాస్ (వాంతేమూలముగా నువ జేశింపంబడ లేదు కంఠకపాతము 

గానున్న వివ్య _వాంతమూాంముగా (గహీంచినవిశ్యక న్న వేయిరెట్లు 

దృఢనుళగా నుండును మతీ యవఐసరమువకు జహ్వన స్ఫురిం చును 

అర్థస్ఫూ ర్రిగా రసానాకూలనరరమున నోట బయలు వెడలి సవాక్వ 

ములు తసయభి పాయమును బె కిం చెల్పంగలిగివట్లు | వాంత మొజవల గు 

మురాఃగ నరక లా 'తెలుపంజాలవు అన్నవిద్యల్శ ప యో జునమునర్వుతోక 

హితమగువిధమువ చడచుట సకలజ దార్థత _త్త్వృము చెలువంగలెగిశబుది 

_వేకారముగొ నొవర్చు మనో వాక్క్మాయకర్మముల కన్మింటికిని వొక 

అసి పేరు వస్తుత _త్త్వము నైలిసికొనుట బుద్దిల క్షణనూ మక్ లంద 

నడచుట నిద్యాలక్షణము. 

తతా నా ల రెండును మతమనివించుకొనును మతములు 

నా_స్తికమతే మనియును మళీ యాస్తిమత కునియు నిరు 

కెఆంగులు. సంపూర్ణన్నాస్తికమతము చార్యాకము సంపూ ర్లాస్తిక్ల 

మతే మదైగ్గతేను నో స్తికమతమనుషది వాస్తవముగా శేసనే తేదు 

చార్యాకటు కూడ వృఢివ్యాజో చాయువ్రులయాక్కి_ నొబ్వు 

కొనుతున్నాడుోడా ? జూగర్స్వస్నవశల  కెరటెయంచును. జజ 
x 
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యున్మి-యును మజీయును దనకం"కు వేటు వస్తువు యున్కి- యును గోచ 

రములు కాకమౌానమవ్ర అవాంచార మొ న్నంతేవరకు జగము 

తోంచకతప్పదు అవాంకారములేని సుమ వ్రివశయంటేవసు థీ 

యును తేకుందును నచ్చిదానంవ క్షణమగు నాత్మవదార్థమ. 

నిర్భేము జగమంతయును స్యస్న పపం చమువ ఆె ననిత్యమును వికార 

మును అను వదై (తమతమ మా తమేయు కృియు క్తముగాం డో౭చు 

చున్నది ఇంతే కేమతమునకై నన. నమ్మక మే ముఖ్య కారణము 

నకలవతేములును విశాంనమూూలము లే జనులందణును (వ ల్యేకము 

వారివారినమ్మక ములంబట్టియు నారినారిరుచులంబటి వదారత త్త్వము 
€౬ తు GP తి 

వారివారిశ కికొలంది యు కులంబన్ని స్థిర పర్చుచుందురు ఎవరీమతము 

వారకి సత్యము మతి యెవరిపిచ్చి వారీ కాతందము సర్వలోకోవ 

శారకమె సర్వ ఫారద రకాలని. సనగ మతేమ గలవారు “గుఆసుఖ 

సెట్టి కాము సుఖపడి యభయ తారకు గుచున్నారు నిజముగా నట్టి 

లోకోసకారఫ రాయణులగు మంచివారు బాల్యము నుండియశు నషపర 

కన్హదాయకనుగు తెన్నున నడుగిడ న్యపరసుఖకి రమగు[ తో వందప్పక 

యావజ్జే వమును జేవాయాత నడిపెదరు “వమాదో ధీమతామవి” 

లోకోపకారపరాయణులగు బారి కతల కలా తపుండుననంగా 

లోక; దోహుల | బతుకంతయును దహేయని వేటే చెప, శేల? బుడి UU a లీ ఎ ధి 

నుంతులమంచి పురువ్మపయత్నమున కొకవేళ మంచికిబదులు కీడు 

గల్లుటకుం గారణముండరకతీలు వదటికారణ మే దెవమనియును 
27 ౬౬... 

ఇార్య దన్మకృటేక ర్మ మనియును వీధియసని యును జెప్పంబడుచున్నది 

చకారణముచేం వనయాన్మి_ని దా నొప్వుకొనచున్నాండో మతీ యా 

అగణమే రసపౌరువముసకు మూలమగు దైవము పారువము చె వము 

'శాదు- కానేరదుశాప్ర చెవమే పాషవముగాం బొడచూవుయన్నడి 



కీర్ జగజ్ట్యాతి 

దైవపౌరుషనిర్ణయము 

వృత్షము బీజముకా నేరదుగాని బీజము వృత్నముగాం బరిణ 

మించుచుంట యంద ఆతీంగినసంగతియే ఎద్దియో నిరూపించి చెప్పం 

వరముకాని లో కాతీతవదార్థ మోపు రాకృ్ళతకర్మమో ైవమో నిక్క 

ముగా నొకటి వురుమ్మపయత్నేమున కొకళ్వు డడ్జె యనిన్ల జనక మగు 

చుంట (వత్యతానుళ వసిష్ట మూ పురువుండు జా గద్దళలోం జేయు 

(వయత్నము పౌరువము. పౌరువమఃనకు చై వమనుకూలించినప్పుడు 
పౌరువమేగాని చై వముయొక్క_ యున్కి_ జ్జ ప్రికిరానేరదు చ్రైవశు 

(వలికూలించినవుడు సంపూర్ల్ణవురువ పయత్న మూ కాశముసకుం 

గన్నమ లుపొడవనుంకించినట్లు వృథా పయాసకరమగును ఇ వ్న్యు 

తునుగూర్చియ.ను జేయ గామిగిలినపనిగూర్చియును నిశ్స యము 

నిదిట్లిట్రి సమయమున  జరిపెవనని తనపౌారువము సఫలముకావించు 

కొనువారు లోకమంతలో కాలమున కొకరిద అుఎట మిక్కిలి యరు 

వనక తీఆదు. ఇంత కాలము (బతి కెవ సీయయోవను లిట్టెట్టి క్ష ణముఆండు 

నిక్ళ_ము7గాం. జేయంగలనని చాటిచెక్పి తనవల్ము_ యథార్థము 

కావించుకొను పౌరవవంతుండు జగమున మిక్కిలి యకతకుదు 

శాలమనుగాని పంచభూతములను గాని తనవురువ్మ వయ 

శ్నానుసారముగా నడువుట యసాధ్యమని వివేశవంతు. డెఆుంగంజడా? 

“హై వాధీనం డగత్సర్వ మ్” అను వచనానుసారముగా సకలజంగవ 

స్థావరాత్మకమగు జగమంతయును జగముకన్న వేజ వ నను 

నొక యశీం కయప దార్గము చే నదుపంబడుచుంట రూఢి. ఆవశార్థమా 

కర్మ మని కొంచజం “బచ్చాన్యూతం (వభోః న్నా * యన్నట్లు 

లీశ్వరనంకల్ప మని కొందజు (గవాచారవిధి యని కొంచజును 

అలువులు చలుతకములు నిన్రేశించుచున్నారు. ఎవరెవరిని శాఇానమం 



వెంవటి_వకాశము తీ? 

బట్టేయా రుచింజట్టియు నాయావిధముగా నాబెవమును భావించా 

చున్నారు. అతీం డియ వష్షలగు మునులనాదికాలమ నండియను 

నకఅజగత్సృనిసంహారములం గూర్చియు లోకాతీతమగుడె వమును 

శార్చియు నానా జేశజనుఆ నానావిధరుచుల కనుకూలముగా నానా 

విథముగా నిశ్రేకించియున్నా రు_ జగ చుందలి నిభిలమగు జేండికిమూలవము 

కార్యుడువ లెను మతి శై త్య మూలము చం దునివలె నకం వస్తుణుదార్గ 

తే త్వబోధ కంతకు మూలము మునివాక్యము_ ఆయాయిజేశజనుల 

శాయామునులవాక్యములను సూర; చంద్రులు వివిభచేశములకు వివిధకాల 

నుల వివిధకీతోద్దస్థితులకువలె వివిధబోధల కాటపట్టగుచున్నవి నకల 

(వమాణములలో (శేష్టమగునా_ప్తవాక్యమ (బట్టి _కీయస్క్మా_ము(డు 

సడుచుకిెని యివాపర సౌఖ్యములం జూటకొనుచున్నా6ండు 

“గుకువు లేని వివ కూడదు కూడదు” అన్నట్లు నంపూర్ణ 
లోశానుభవముగల పెద్దలమాట వననివా రెల్ల రును జిడుగొట్లుకాక 

రీఆడు ెద్దలుబోధించిన వర్ణా శమాచారనిర్ణ యములతో. వనశ కి 
కొలంది పవుతకషమ్మ ప్రయత్నము లోపము ర వంతి రానీక తనమంచ్చిి పయ 

తము కొనసాగించుట కై దైవమును సంతేతమును (వార్థించువా(డు 
నిక్కము సష్టనుండు త తనునా పక గాలిలో దివ్వె పెట్టి “టి 

జడా నిజ భార మను వాడుబుద్ధిహీనుండు, న్వప్న వథశయందు కలను 
తలంపులు శనుభవింపంబడు కియతు నిక్కముగ నెటవశములు చైవ 
వశములో. మతీయును న్వజ్నా వస్థయందలి యహంకారమమ కారము 
అకు జ్యా గవవస్థయందలి తకుహాం కారమమకారములకు తిసుమంతయును 

శేషమములే న మును మగు పురుమ పయత్నమునకు ( 
నాడ నొక్కి_ంతయు మార్పు లేకున్న ప్పటికిని కార రాత యం 'దెట్లు. 
సక్మూ తము శేవలైై వాయ _త్తమని నిశ్చయించంబడుచునే దో యశ్తై 
ఇ్యాగ్రవవద్ధయంవలి. వురువ్మ వయత్నమునకుం[నాడ దై చెవమే మఠరాల్న 
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ననుట విక ముగ యథార్థశుసకతీ ఆదు కాంబట్టి ఆంతయాను 

చైవమే 2వమునకు వా స్త్రవముగ”ం జౌరువము "వేలుకాదు గాని 

పౌరువవతమా| తము దైవము కానేరదు ఈశ్వ రాంశేము జీవుడు గాని 

జీవ్రుసియంశ్ల విరాశ్వరుం డెంతమూా[తము న్లానేరదు- ఆశాసమం 

తక్కి. వభూతములకెల్త యాధారతై యాభూతనములకు లోపల 

న్వలుప ) నున్నట్లు చై వమ పౌళవమున కాధారమై పౌవపవమం 

దంతటను వాావించియే యున్నదనుట నిన్ప్నంచేహము పంచభూతము 

లును తేత్ | కియలన్నియు దైవికములే పంచభూతములమొక్క_ 

రక విధ శుగుస మ్మేళన వి శేపోపాధియందు? బొడచూసపునహ౭ కార 

మమశా రాత్మకమణు వురువ్మ వయత్నగరు గూడ. దైవమూలమేగాని 
దైవన్గయాపచుగు పాంచభౌతికవికారమున కన్య మెట్లగును ? బీజము 

సకున. వృశ్షుముసకును వస్తుభేన వెంట్లు లేదో మట్టికి నడవ కెట్లు 

వస్తుభేఎ లేదో డై వస్యరూపము గు పంచభూతములకును మీతియును 

చాంచభొతికోపాధి విళృతివిశేపషమన వవహాంకశార శతుమకాశా 

త్మకమగు పౌరువమునకును వన్తాఖేవ మొకింతయుభు అేఢు 

“వశకారో నామభధేయ మితి (|తుతిణి నామరూపమఃలు కుం 

మూాణశుడులవ లె నికారనులుంచారువ కృత ములగు ళసక్కా. ర్య ములు 

మన్ను నిక్కముగ నవ్యాకృతదై వనక్క్మా-ర్యము_ నవురువ కార 

ముత్చే _ల్తిస్థితినాశ మంలందును గాని చైవ మాకసమువలె నుత్చ _తిస్టితి 

నాళవిరహీతము- అహంకారమమకార్మ పవ ర్తక పౌరుపాత్మకన్మృతియే 

సగ్గస్న జా గవ్వ వవోరముసకు మూలము మళీ యాన్మృతలియే 

పౌకువనము కుతీ యట పౌరువమునవను నిమి త్తకాగణమగు సువుప్త్యా 

త్మకవిన్నృరియే యాటవట్టు తక్కినళ్టూరముల |పవ్మత్తి నివృత్తుల 

కాకాశవం మకాలముపవట్లు పౌఠరుపాత్మక జ్యా చర్శ్యవ్నుడశ నాష్మస్టతి 

(వచ్చుత్తి దొదృత్తులకు సమ ప్రి వ శాత్మకవిన్మ్భృతి ణు లరూట వ్యు. స్మృతి 
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సంసారము. వినతి మోాక్షమ. _ న్మ్భతి విక్భతి_ విస్మృతి (పకృతి. 

స్మృతి జీవనము. విన్భృతి మరణము. స్మృతి పౌరువము_ విస్మృతి 

చె వము- పౌారువము మిధ్య -_ దైవము సత్యము. ్వెశేము పౌరువము._ 

అచై (రేను దైవము. దృశ్యము పౌరువము. జృక్కు_ దైవము. 

క్లేయము పౌరువును. _ ష్దాత దైవము. పౌరువము (భమ. దైవము 

యథార్థజ్ఞానము- ఇం దియ్మ గావ్యాము పౌరువము. చైవ మలతీం్మది 
యము. పౌరువము రథము. చైవము సారధి. నామరూపములు 

పౌరవము. నామరూపమూాలము చై వము. అనిత్యము పౌళువము_ 

సిర్యము దై వము_ కార్యము పౌరువము. కారణము చై వము. 
సూది పొరువము.. సూదంటురాయి బె వము. (పకృతి పౌరుషము 

పురుముడు దైవము. పొరువను మాయ. దైవ మాశ్వరుండు-నరక 

దుఃఖ కారణము పొరువమ._ సర్ష సౌఖ్య కారణము "చై వము. చెడ్డ కెల్ల 

పొఠరువమే కారణము మంచి కెల్లి దైవమే కారణము. బ'ధకార 

ణము పౌరువము. మోశ్న కారణము దైవము వికృతి పౌరువము_ 

(వకృతి జైవము. నంసారము పౌరువము_ సమాధి దై వము. 

దోమము పౌరువమ _ గుణము చై వము_క్రోపము పౌరువము._. శాంతి 
దైవము. పరువము పరాధీనము_ దెవము స్యతం[తము_ జన్యము 
పౌతువము. జనకము దైవము 

దై వలబ్ధములగు గాలి వాన మొదలగు భూత పకోపములచేతం 
బుకోమ్మ పయ్త్న ము లడ్డంబడును కాసి రవంతయును బౌరువమున 
డైెశవఆ కెసింపంబడనేరదు అవాంకార మమకారము లుడిగి 
కవనతికు సహీంచి నకలలోకోవకారమునకై మా తమే పౌరుషము 
మావు సజ్బనులకుమాతమే "దైవము తోడువడి కై వల్యానంవ 
మిచ్ళును స్వార్థవరులై భోత్య దొ హామాచరిరోచుదుర్ణనుల్ తమ 
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పొరవమునం దామే వంచింపంబడి యపారసంసార ఘఫోరదుఃఖములం 
ఇచాలగుచుందురు సకలభూతదయాపరులగు వజ్జనలుమ్మాతమే జివ 

మై 

త త్తే మ్హమెణుంగజాలుదురు వే యట్టిలోకోపకారవరాయణులు 

మా లతెమే చె వభ క్రులవంవగి తాము తరించి యొరుల€ దఠింపించు 

చుందురు స్వార్ధపరులె భూత దోహమాచరించు దుర్దనులు తాము 

చెడి మెరు. చెఆచుచున్నారు స్వలాభమాసింపక పరోవకారము 

నకు మ్యా(తమే జీవించు సజను౭ పౌరువ మే [వత్వత్ష సషర్షము లోక జ ఫ్రా ఎద 
దోహమాచరించు కమురనులపౌరువమే. ,వతశ్షనరకము ఇవా U జ (లవ = 

ధీసము పొరువముగాని హిరుపాదీనము దైవము కాదు హౌరువము 

జడము చైవమ._ జ్ఞానము. చేవహాము తెలివినిబట్టి నడుచును గాన్సి 

జేవామున బట్టి తెలివి (వవర్తిల్లదు 

“పిట్ట వొరకినపుడు పిల్లికి శీ_మా” అనునట్లు (పతిజీవ్రపకు 
న్మి దాహారవివోరసుఖాభిలావ స్వ భావముక డా P న్మి దాహోరవిహోర 

సాఖ్యమ. నిచ్చు పదార్థము లభించునపవు ఢాపడార్థము నంపాదించు 

కొనటలో నితరులకు కాధయయినప్పటికి నట్టిప దార్థమును విడుచు 
శ్రెని తనన్మి దా హార విహార సౌఖ్యమ.ను వదలకొని వరులనుఖము 

కొడై తాను గష్టపడుట చేవాధ్ధారికి స్వభావ మెంతేమా తమును 

గానేరదు పౌరువ మవలా నిదని దాహోరవివోర సౌఖ్యములకొ ఆకె 

జేవాధారిచేయు పయత్నము దె వమనంగానవాం కారమవుకారములు 
లేని యతీందియప దార్థము ఇండ్లుకట్టుకొనుట మొదలగువనులం 
పొరువశ క్షి పయు క్తపాంచభెతికకృత్యములు- యెండ వాన బుతు 
వ్రలమార్పు మొదలగు కార్యములు పరోక్షదె వముయొక్క. 

కృత్యములు వురుపేళ్భాను. సారముగా. గౌచుమక్నత్శ ములు 



మొదటి [ప్రకాశము ర్ట్కై 

ఈజుచుగా నిదింయును లాన్ చై వకృత్యములు మా(తము పురువుల 

యశభీస్టము చొప్పున నెంతమాతమును జరుగంబోవు పౌరువము 

వురుపాధీనము గాని దైవమేనూ_తమును గాంబోదు నక్ష తముల 

నంటుకొనుటకె చేయు వురువ ప్రయత్నము వ్యర్థము - దైన 

మున కసాధ్యములేదు = వధ చేయ రానికార్య మే చేదు _ మరర్త్వుల 

శక్తికొలంది పొరువము చెల్లును _ పురుములశ క్కి మిక్కి-లికొం చెను. 

దైవశక్తి యపరిమితేము. దై వముతోడుపడినంగాని పౌరువము 

నృథాయగును. పౌరువము దై వాయ త్రము_దై వమున కిసుమంతయుం 

జొరువసాపోయ్య మక్క_ర తేదు చెవము మిక్కిలి స్వతం_తము- 

పొరవమెంతయున్ దె వాయ త్రమే. కావున పౌరువమునకు దైవ 

మొల్లవిధముల బీజమని వెప్పకతీఆదు_. పొరువమును దైవమే (పేరే 

వీంచును. అవాంశారమమశార _(పయుక్తకార్భ్టము పౌరువము. 

ఆతీర్యదియప దార్థశ క్తి జనితకార్యమంత యున. దై వకృత్య ము_ లోకోప 

శారపరాయణులగు సజ్జనుల బతుకంతేయును స్వర్ష హేతువగు దెవ 

సంకల్పమే. జీవహింసకులబతుకంతయును నరకహేతువగు పౌరువ 

కృత్య మే కాంబట్టి రై వాను గవామునకు. బా గులయినసద్జనులు 

జననమరణ పవాహరూప నం సారకష్టములకు లక్ష్యు పెట్టక Gas 

త్యాగులై విరాగులై లోకోపకారప రాయణులై సర్జభూాతనములై 

దైవముతో చేకీభవించి శాశ్వ తానందపదవిని జూజకొనుచున్నారు. 

సకలవగత్సృ్టిస్థితిసం హారశారణమగుదై వము  నిజభ కృనంరక్షుకమె 
సచ్చిదానంవన్వరూపము కలవని వృఢముగ విశ్వసించి లోకోప 
'కారముకై 'తాంజేయ. పురువ పయత్నమును సఫలముకావించుటకై 

యాదై వమను సర్వ కాలము వేండుకొనుచు “సర్వేజనాః సుఖినో 

భవను అని జపించుచుంటక న్న మనుమ్యు లాచరింవందగిని కార్య 



50 బగజ్యూతి 
జ 

పౌరవమునం దామే వంచించంబడి యపారనంసారఘోరదుఃఖముల 

ణాలగుచుందురు సకలభూతవయాపరులగు దజ్జన లుమ్మా తమే దైవ 

తత్వ మెబుంగంజాలుదురు వతి యట్టిలోకోవకారపరాయణులు 

మాతెషే దె వభ క్రులవందగి తాము తరించి యురు౭ వరింపించు 

చుందురు స్వార్థపరులై భూత దోహామాచరించు దుర్హనులు తాము 

చెడి యొరు. చెజిచాచున్నారు. స్యలాభమౌాసింపక పరోపవకారము 

సకు మాతమే జీవించు న జ్ఞనుల పొరువ. మే (వత్యత స్వర్షము లోక 

(దోహమాచరించు దుర్హనులపౌరువమే (వత్మతనరకము చడైవా 

ధీనము పౌరువమ. గాని పొరుపాధీనము చైవము కాదు పౌరువము 

జడము చైవమ._ జ్ఞానము_ చేవాము శతెలివినిబట్టి నడుచును గాన్సి 

"జేహమున బట్టి తెలివి పవర్తిల్లదు 

“పిట్ల వొరకినఫడు పిల్లికి శీలమా” అనునట్లు |పలిజీవ్రునకు 

స చా వారవివారసుఖాభిలావ స్య భావముకడా ? స్మి దావహోరవిహోర 

నాఖరమ నిచ్చు పచార్తము ఒభించునపు డాప చార్థము నంపాదించు 

కొనటలో సితరులకు బాధయయినప్పటే* నట్టిపదార్థమంను విడుచు 

కెసి తనని చా హోర విహార సౌఖ్యమ.ను వదలకొొని వరులనుఖము 

కొటివై తాను గన్టవడుట చేవాధారికి స్వభావ మెంతమా(తమును 

గానేరదు పౌరువ మనంగా నిజన్నిచాహోరనివోర సౌఖ్యములకొ ఆగ 

చేవాధారిచేయు పయత్నేము దె వమనంగానహంకారమమకారములు 

"లేని యతీం దియవదార్గము ఇండ్లుకట్టుకొనుట మొదలగువనులు 

పొరువశ క్కి పయు క్రపాంచభెతికకృత్యములు- యెండ వాన బుతు 

వులనూర్పు మొదలగు కార్యములు వరోతశ్షదె వముయొక్క_ 

కృత్యములు... వురుపేళ్భాను.. సారముగా. గౌతుమక్నత్శ ములు 



జి ద టి (పశాశము $1 

తటుచుగా సేనల చున గాని దై వకృత్యములు మా్యతము పురువుల 

యభీష్టము చొవ్వన నెంతమా[తమును జరుగంబోవు పొరువము 

ఫురుపాధీనముగాని దై వమేమా(తమును గాంబోదు నక్ష్యతముల 

నంటుకొనుటకై చేయు పురువ్య ప్రయత్నము వ్యర్థము - చైన 

మున కసాధ్యము లేదు + విధి చేయరానికార్య మే లేదు _ మ రుల 

శకి కొలంది పొరువము చెల్లును _ వురువులశ కి మిక్కి-లికొంచెము. 

చెవశ శ్రి యపరిమితేము. దై వముతోడుపడినంగాని పౌరువము 

వృథాయగును- పౌరువము దె వాయ త్రము_దై వమున కిసుమంతయుం 

భారువసాహాయ్య మక్క_రలేదు-దై వము మిక్కి-లి న్యతం[తము- 

పొరెవముంఠయున్ దె వాయ త్తమే_ కావున పొరువనునకు దైవ 

మెల్లవిథముల బీజమని చెప్పక తీఆదు_ పొరువమును దైవమే ((పేశే 

వీంచును. అవాంశారమమశకార (పయు _కృకార్యము పౌరుషము. 

అతీం్యదియప దార్థశ క్రి జనితకార్యమంత యున. వై వకృత్య ము. లోకోప 

శారపరాయణులగు సజ్జనుల బతుకంతయును స్వర్ష హేతువగు దెవ 

సంకల్పమే. జీవహింసకుల_బతుకంతయును నరక హేతువగు పొరువ. 

కృత్య మే కాబట్టి దై వాన్ము గవామునకుం బొ గులయిననజ్ఞనులు 

జననమరణ వవావారాప నంసారకన్గములకు ౬కు పెట్టక న. 

త్యాగులై విరాగులై లోకోపకారప రాయణు లె సర్జభూతనములై 

దె వముతో చేకీభవించి శాక్య తానంవపదవిని జూణుకొనుచున్నారు- 

సకల డగత్సృ్టిస్థితిసం పోర కారణమగుదై_ వము నిజభ కృసంరక్షుకమె 

సచ్చిదానంవస్వరూపము కలదని వృఢథముగ విశ్వసించి లోకోప 

శారముకే ఆఈజేయ. పురువు పయత్న మును నఫలముకావించుట కై 

యాది వమును సరర్షశాలము -వేండుకొనుచు “సర్వేజనాః సుఖినో 

భవ నూ ఆని జవించుచుంటక న్న మనుమ్యు లాచరింపందగిన కార్య 



క్ర జగజ్ఞ్యాూతి 

మెద్దియును గాదని డలు న దాచారసంపను్ను లె తాము రరించీ 

తమతోడిపాటివారల 6 దరింపంజేయటయే యవశ్చక_ర్తవ్యము ధర్మమః 

నుండి తౌ జాణ దుష్మా-ర్య మాచరించి పరుం కపకార మొనర్చి 

చవుడు తేనబుద్ధి తేక్కు_వయసియన. తవషబెరవలోపవమనియను 

కాపోటముగా గొప్పుకెనచు తన పవర్తన మితేరులకు మిక్కిలి 

నేమముచేసిసవు డండకు దై వన కల్చము శారణముగాని నిషముగం 

వనవెరువన్ల ఎ కౌదనియును. సజ్జనులు వెల్లడించుచుందురు. మాతా 

మ్యాత మివం దై ఏత వదై (తెం పరమార్థతః” “పొర్షవస్వ 

పంచే్యదియదృష్టమైన జగమంతయును మాయామా(త చునంగాయరధా 

ర్రముకాదు ఇం_దియాతీతమగుదై వ మొక్క_టియే వా స్తవము” ఆను 

నా_ప్పవాకషమునుబట్టి టైవమే పౌరువము వురువ పయత్నముపకు 
మూలము. దైవమే దైవముకాని ఒృారువమేలేదు మతియును వురువ 

(పయత్నమునకుమూలముమా యాన్వ రాపకమగుమనోవి భాంతి సర్వ 

మును దైవమే యనునిశ్చయజ్ఞానముంగలవా రొక్కి.ంతయును ఫలాపే 

క్షతో(బురుమవయల్నే ము చేయంభోరు మజియునుదమకులభించిసకష్ట 

నుఖముల నొక్క_తీరుగా నువేక్షించి యేశా(గచిత్తముతో సమస్త 
జగ ల్కౌ- ర్యములు కల్లలనిగాని శేవల దై వకృతములనిగాని నిరూఢ 

ముగా భావించుచు మంటి నంటియునంటని కుమ్మరివురుపు చంవమున 
నిర్తివ్రుంలె నిక్యానందమున నుందురు అఆవాంకారనుముశారముల 

వ్యజించుట చే “యోాగరతో వా భోగరతోవా నంగరతోవా నంగ 

విహీనః, యన్య (దైహ్మణి రమే చిత్తం నంవతి నందతి వంద 

కేవ” అనునట్లు పాపకార్యములందును బుణ్య కార్యములందును 
కప్టములంద.ను సుఖములందునుగూడ నొక్క_పోలి. గా నాశాశము 

వలె వంటీయంటక భూతభావికాలముల స్పృహా యుొకింతయు తేక 



ముని వశాశము క్రీక్తి 

*ీవలన _ర్షమానశకార్యజ్ఞానమాకానుభనరూవకమగు శాశ్యతన్య రా 

సంవసౌఖ్యమ. న నోలలాడుచుందురు అట్టి ఇాశ్వతన్వ ర్రానంవపదవి 

స్వార్థ త్యాగియై నర్వభూతదయాపరుం డై లోకోపకారపరాయణుండై న 

వానికి. (గమ్మిశమముగా వవాం కారమమకారములు దొలంగుటచేత 

మాత్రము లభించును దెవమువైె భౌరమువేసి “ర్వకులవిపా తా 

చారము ననుసరించి సర్వలోకోపకారము గా. (బవర్తించు వురువ 

[పయత్నము మనువ్యులకందజీ క పశ్యక_ర్తవ్యము పురము పయత్న 

మంతయు నర్వలోకొవకారములగు విద్యలను అెస్పగ నేర్చి యొనర్చ 

వలయును చతుర్విధాభినయాత్మికములయి సర్యజగదుప కారములగు 

సకలవివ్యలు వదు నెన్మిదిమవోవిదృలు మతే యటువదినాల్లు కళల 

యందు నంతర్భూతములై యున్నవి 

ఇది శ్రీమదిజ్ఞా డాదిభట్ట నారాయణదాస వి ఒతమగు 

జగడజ్జ్యాతియిందు డై వపౌరుఎ ని చనము 



జగజ్జ్యో తి 

రెండవ (పకాళశము 

దైవ పౌరుషనిర్ణయము 

గ్ సకలబుణములం దీర్చిస సనంయమిోాం[ ద 

జగతిం బుంభావవాణివె తగు యతీం ద 

ఎవ్వ్యండై నను సీ క్రీడ యీడనాడ 

వర వభోభావు యో భరద్యాజనామకి 

అవాంకారమమ కా రాన్మక పెౌరువముచేత మనువ్వులు వంచేం 
(దియసావోయ్యమువే సహాదమగు-దై గ్రతేజ్ఞానము చేత సలీం దియదైవ 
మును సకల జగ ఈ్మా-ర్య( వర్తక వూూలకారణముగా భావించు 

చున్నారు చతుర్విధాభినయములకును జగత్సృవ్షిస్థితిలయత తము 

నిర్గశించుటకు మతీయు నతీందియమగు చై వముయొక్కయున్మి-ని 
ఫ్థర పర్చుటకును బురువ వయత్న యాపకమగు పౌరషమే కారణము 

పంచేందియ వ్యాపారమును మతి యట్టి వాషపారముచే సాధించంబడిన 

సమ_స్తవివ్యలును బారువసయా్షము శే అతీం దియపదార్థమగు 

-దెనముకూడం. బౌరువముచేతనే యెజుంగంబడుటచేతను “వురువ 

వ వేవగ్ ౦ నర్వమ్ యదభూతం యచ్చభవ్యమ్ అసంగోహ్యయం 

వురువకఖి? భూతభవిమ్యదష రమా నకాలములయందలి వస్తువులన్ని 

యును టురుముంబే. పురువుండు తప్ప జగమునం దితరవదార్థ మే 

"లీదు. పురువుండు కేవలుం జెద్దానినంటకుండును అనుటవేత పంచే 

(దియజన్యమగు పౌరువమునకు మజియు నాపారువమువేత నిరేశింవం 

బడిని యలతీం దియాకై వముసకును శేవ మొంక్కి_౦ంతయును తేదు పౌరు 



ర50డవ[వకాశము ర్గీ 

వమే చె నము మతీయును దెవమే పౌరుమము పౌరువము శరీరము 

వంటిది “దైవ మాత్మవంటేది పరువము దైవమా లొక చానివిడిచి 

యొకటి (వకృలివురుములవ శె నుండనేరవు స స్మృతిచే డై "జవ మెజు6గం 

బడును దెవముచే స్మృతికిం (బవ్ఫ త్రికలగును కాంబట్టి స్నృ్రతిరూ పగ 

మగు తెలివియే పౌరువమును దైవమును. మతియం |బకృతివురుము 

లను కనిపెట్టుటచేత నిక్క-ముగా జ్రాసమ.కన్న వేచే మతి యేవస్తు 

వె సను లేదు నుమ ప్తిరూపగమగు విన్సృతియందు ఈూవ్యముతప్ప 

మతెద్దియు ననుభూతముకాకుంట చేతను మనః పపృ త్రిరావకమగు 

స్మృతిచే జా గత్సగవ్న దశా భేవముబే జగత్మా_ర్భములన్ని యు నెజుం 

గంబడుటచేతన వ స్తువుంయున్కి._ లేమ.లు స్య తిచేమా త మే తెలియం 

జడుటచేతను న్మృతిరూపకజ్డానముతప్ప మణి యే పదార్థమును లేవని 

యును.ోవజ్ఞానంబన్నా” జ్ఞానమామ్నా త్రమే సత్యపరార్థము తక్కిన 

వస్తువులన్నియు నున్నట్లు కం కాని వాస్తవముగా లేవు 
“టబవ్మా సత్యం జగ న్మిధ్యా” (జ్ఞానమే వా _న్తవము మజీ దగ 

నుంతయును నవ్నమువలె మనో భాంతికృతేమ. గాని వా స్తవము 

కావోను నా ప్రవాక్యానుసారము గా నిశ్చయముగా జి త్రవికారముచే 

శా గత్స్వవ్నములును | పశాంతచి త్తముచే సువ క్రియును న్మృతిచే 

నెటంంగంబడుచున్నవి సుమ _వియందలి విన్న ఏలి (పకృతి _ మతే 

స్వవ్నజాగరములయంవలి నృతి వికృతి. లాకికనుఖదుఃఖములు 

"రెండును లేకున్న సుము ఎరూపక వినతి (పకృతియును ముక్తి 

యును బరమార్థమును, మతియు సుఖ దుఃఖో ఛభయాత్మకజా గత్స్వష్న 

రూవక స్మృతివిశృతియును బంగిమను మిభ్య్యయునగును ఎడ లెగని 

రోరార్మథ్యానము చేత సకలజిగ త్కార్యములయెవం గలుగుసుఖదుఃఖ 

ఘ్లులు రెండీంటిని బొత్తుగా మజుచి పం క్రతు వ్యా పార ప్పి 



రఢీ జగ జ్ న్ తీ 

యొకిి_త -కు లేక విగ తిచెండినజను (డు వ నోవా క్కా_యకర్శము 
లాచరించుచున్నట్టు సై వారలకుమ్మాతమే తోంచునుగాని వాస్తవ 
ముగా సుఖదుఃఖములు. రవంతయు నంటక జీవన్ను కుండై (హ్మ్ 

భాతుండగుచున్నా డు భూతభ వివ (వ _ర్రమాన కారము వీచి 

పోవుట యేనిక స యముగాంబరవపవురుపార్థము గాఢవిన్మృతిరూవకమ గు 
నమా ధిని గొనుటకే చేయుపౌరువముశకువుు చెవమునకున రవంత 
యును ఖేనము లేదు అట్టి ౩ వలాఇనందకరమగు గాఢవిన్మృతిరూవక 

(బవ్మానమాధియనుతుది మెశ్లైక్కి-౦ చుటకు సర్భ్జలోకోవశారక వవ ర 

నముకన్నా నితర సాధనము లేదు లోకోవపకారక[పవ  రవసాధనము 

నిక్క_ము'గా సకలవీవ్యలన బెలిసికొనటతప్ప నితరము కానేరదు 

కాంబటి స్మ్మతిరూపక పౌరువము విస్మృలిరూపక కై వల్యానందవజేవి 

చేకూరును సకల జగమును సమ _స్పవస్తువివేకమును సర్వ వివ్యలును పౌరు 

పాత్మక స్మృతి మూా౭ కము లే_ ఆగ్ని కజ్టుల చేం (_బద్యలించి యాశజ్రలతో 

పాటు బుగ్గియె వశించినతీరు గా వి పారుపాత్మ“న్మృతి సకలదగ త్కాల్య 

జ్ఞానముచే విస్తరించి జగముతో పాటు విన్మృతిరావముగా రూపు 

నూయును నకలలోకోపశకారక చతర్వ భాభినయాత్శకవివ్య లెపి 

యానంగా ము గ్యజుస్చా మాధర్య ములను నాల్లు వేదములు- ఆయు ర్యేవ" 

ధనూ ర్వేవ- గాంధర్వ వేదశిల్ప వేవము ను నాల్దుపవేవనులు.- శిశ్రా 

వ్యాక రణ-చ ్ ఫంటో జ్యోతివ నిరు_క్షకల్పములాటు వే దాంగములు.వు-రాణ 

న్యా్యాయవిరా నాంసాధర్శ్మ శెౌస్రుముల.కలిని యప్టావశ వివ్యలు, 

ఇందు వేవములుమూ తము పౌరుపేయములు కావు. ఆనయగా 

తునువ్యుకల్పితములు కాను చేవములు స్వయాంవ్య_క్తము లనయగో 

వాని కొక కర్త యొవ్వండును ఘటమునక6 గుమ్మరివ లె "లేండు. 

చేవములు వ్యశ్శనమ్ము వఫఘోవవలె ననగ్లాదీగా నున్మవనీయున్లో 



క రెండవ (వకాశము ధ్? 

మశ యట్టశబ_బహ్మమునకు6 (బకృతి(వత్యయము "లీర్పర్చి వగ్గవద 

వాక ఏయాపముC గావించి యిం ద (డువివిధార్థ భో ధకమ. లుగానొసౌశ్చె 

నని వేనభాఐ.ఏము చెప్పుచున్నది శబ్దము వర్గాత్మకముగాను మతే 

యుచ్చనీచాత్మక కేవలస్వరరూపకముగాను గన్సట్లచున్నది. కృత 

కత్వు హేతువుచేత శబ్బ మనిత్యముగాన వేదములు నిత్యములును 
న్వతసిస్టములు నపాగ *పేయముల ను గావని తార్కికు లనుచున్నారు 

కృతక మనంగా ఘటమ.వలె నిందియవృష్టము ను బౌారుషీయమును 

ఇం దియ గోచర మైన బెల్ల కృతకము పొరుపేయ మన నిత్వమున 

నుత్చ_ల్హితినాశమ.గలకా రమ" యునుశబ్దమ. 6శసాడంచి గరణ వ్యాపార 

విమయత్వము చేత ననిక్యమని యన.మౌానించు తాక్కికులు _వవ్వ 

గుణకర్మ సామాన్యవి శేపషనను వాయా ఛావాత్మక స _ప్రవదార్థములుం 

గూడ నిం దియవివయమ అలగుటవేం కృతకము లని యేల చెప్ప 

కున్నారు? ఇం దియాపీతములగు పరమాణ్యా కా శాత్మలయొక్క. 

యున్కి_ నెట్లిందియవ్యా పారమ చే నంగీక్షరించు చున్నా రో చెప్పం 

గలరా ? వేయల “అహమన్ని” నేనున్నాను _ అనితమ కరణ 

వ్యాపారమ చేదా తెలిసికొనుచున్నారు కనుక నిండియ్మ గాహ్యా 

ములను తవుయాత్మల.కూడం గృతేక ములని మొప్వుకో నెవ ఛా P 

(పత్నేక్ష వమాణాంతరయ్భూతము లే తక్కిన యువమాది పమాణము 
లన్ని యును గనుకను గరణ వా్యపారవీమయమ: కాని కవుయాత తి 

తమ క వత్య క్షముగనుక తమయన్కి. నిజమా లేకబద్ధనూా? (డవ్య 

మిం దియవృష్టవముగుటచేతం గుర్ళురిచే నిర్మింవంబడినకుండవలెం బృథి 
వ్య _పుజోవాయాగ కాశ కాలాదిగాత 3 మనస్స్పులనున వద వ్యములు కృత 

కము లేయని చెప్పెవరా? (వగ్యమోనుమా నోపమానశబ పమాణము 

లలో వేవము లా ప్తవాక్యాత్మక శబ్ద పమాణ మొక్క_టియే యుక్తి 

శగోచకమై నిల్చును అన్నిటికిని సమ్ముక మే ముఖ్యము న్వప్నము 
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వెను బిచ్చివలెన వదవిశారమువలతెను తర్క_మవ కోక ముక్కు 

మున గాని యాథారము గాని యాతము గాని నిర్ణయింప శకము 

కాద కాెర్మి_కునకును తిచ్చివానికి నొకింతయును శేదము లేదు 

ఎన్నటికిని కార్కి-కుడు సంతుమ్టుుడు కాచేరండు తనయు క్రివేత 

మిన మిన మని నిర్శయించిన తార్య కువకుంయాడందుద కా పతాక 

త్మకవిశ్వాస మే శేరణమః పుణ్యవశమున -మొవటనుండియు నా ప్త 

శా కాాత్మక 'వేవనిత్వత్వమును విశ్వసించి సంతుమ్షుండగు (శేద్ధాత 

చాాకవై డికుండు _వావిక పాణాయామమ. వలె డొంకతిరుగుదువ్యర్థ 

తక్క-(శమభేం బదార్గత_త్త్వజ్ఞాని సనకొన్న పామండ తౌర్కి_కునివలె 
నుభయ శమ స సేమ్మకముచేంగాని సంతుష్టికలుగ చేరదు 

తర్కము నమ్మకమును వాడుచేయును కాంబట్టి ఆప్త వాక్య వమా 
వై కశరణుులుగాక (పతృయోనిమానోపమా సముల బేతమా[ తమే 

పదార్థనిరూపణమ. చేయు పావండులమతే మెంతమా[తమును సమం 

జనముకాదు ఫళ్షూత్మకమణగు వేదము నిశ్చయము గా నత్యేము 

నిత్యేము వని (శద్టావందుండయి యాప్త వాక రిక పమాణముచే 

నిక్క_మగు విద్వాంసుండు తెలిసికొని తా సుఖించి వరోపశకారము 

చేయంగలిగి యుభయలోకములం దరించుచున్నాందు ఎన్ని తుజ్టులో 

యన్ని్ని మట్టులన్న ట్రీతర్య-'వాశమను ల కంతమున్న డా? తర్మ_ము 

చిత్త క్రోభ హేతువుగాని సంతుష్టి కారణ మొక్కింతయు. న్హానేరదు 

యుక్తి కేయుక్తి అేదుగను య కృియననది శశవిపాణమువలే 

క తిమము కాబట్టి యావులగు పెద్దలమాట నమ్ముకొని తము 

య్యుక్తి కిలిట్టనిదంతయు స్పరిాదని యేవగించక  నకలలోకోవళారళ 

మును వక్షలజననమ్మత మగు (కేద్దనుఐహించి దై దిశచుతమును విశ్వ 

సించి సమ్మకముచేతమా[ తమే తకించవలెను కృతక మవంగాం గరణ 

జెస్థపారవిమయత్వముక శా? అనంగా నిం డియగోశరము నిం| దియ 



రండవ (తశాశీము ర్ి 

కళ్చితము నిం డియవ్యాపారసాధిము నగుకార్యము కృతక మని 

శార్కి-కు -ర్భమః చెప్పుచు శబ్దము కృతక కుగుటచే నిత్వముకశాదను 

చున్నారు వేదములు శాత కములు గనుక జేవము లనిత్యము 

లదియుం జొౌరుషేయములనియుం తలంచుచున్నా ఈ కంఠ ఆకాల్వాది 

వనితములగు నాద్యచ్చులును కాదివాల్లులుశు మజీ యావర్ష్యనంవర్భ 

ములగు పవవమఃలు వాక్యములును నిత్య మలు కావ్ర ముఖనాసి కాదీం 

(దియవ్యాపారవిమయములఅగు వర్ష ములును చవములును మూ తమే 

శబ్ద మనుకొని యట్టి శబ్దమయమ.లు -చేదములని (భమపడి శబ్ద 

నునిత్వమనియునా గృతకమనియును వేదములు పారుపేయములం 

నాత్యము లనియు నవి'వేకముగం వలంచుచున్నారు శవజేం| దియ 

మ్మూత_గాహ్యము శబ్బమనియును శబగుణక నూకాశమనియును 

సర్వసమ్మత మేక దా? శబ్ద మనంగా కెవిచేతమా తమే (గహించం 

దగిచవ జార్థము. ఆశబ్దము మం| దమధ్న 'కారస్థాయిభేదను. ల చేం చై 

విధము లయి మతీ యవ ంతరస్థాయిభేశములచే ననంతవిధములయి 

వీసంబడుచున్నది శబ్బము ధ్వని [మోత చప్వుడుఇవన్నియును నత 

నార్థకములు (శచజేందియ మ్మాత్మగావ్యామగు నాకాశగుణము 

శబ్దము సము దజలమునకు వణ యానము వతరంగజలమునకు వను 

భేదములీేనట్లు ము. ద్రబంగారమునకు కడియముచేయంబడిన బంగారున 

కును వస్తుభేదము రవంతయునులేనివిధము న శబ్బవి శేష ములన్ని యునః 
గ్లేవల _్రవతేం దియమ్మా త గావ్యాములగుట యందు వస్తుభేవమః 

పొంవసనేరవు కాలమునకు క్షణము గడియ జాము పగలు ర్మాతి 

దినము వారము వక్ష్షము నెల యేడు మొశలగువిభాములు మస 

స్పుబే గల్పించుకొళ్నట్లు శబ్బమున కచ్చులు వాల్లులః పవములు 

వాకర్థిము లందాక్తానుదా త్తములు మనఃశల్పితములు కాని వాస 
అమన్ 

వములు కాను ఆకాశమునకు ఘటాకాశపటాకానశోవముల. మః 
కల్పిరములయినట్లు శబ్ధము నకు వక్లములుకూశత మనఃకల్పితములే 
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కరణ వ్య్యాపారవివ యము కృతిక మనిత్వము పొరువము నై నరాడలం 

గరణములంగూడ వనిత్యములగుబచేం గృతక ము౬ నశలీఆదుక దా? 

“పమితివిషయాః పదార్థా ఆనటచే బుద్ధిచే (గహింపంబడిస 

వన్నియః6 అదా ముంస్యాయా నవి (వ్యాదిస _రృపదార్థములనియుం 

(టమాణాదిహోడశ ప దార్థిము€ సనియున. విభజించుచున్నారు బుద్ధి! 

సాధసము లి దియమ.లు మతే యిం దియుచ్యా పార విషయములు 

కబ్లస్పర్శ రూ పరసగంభమ లనుషృధివ్న క్తుజో వాయ్యా కాశగుణములు 

శరణ వ్యాపారవీపయకత్వమ న మ.ఖనాసని కాది కరణ వ్యాపారవిషయ 

ములగు వర్ణ ములు కృృతేకము లనిత్యములుం జ్వారుపేయము లయిత 

తీరున ఘటాకాశ ఇటాకాశొక్షర విశేవ నీలవీ తాదివర్ణవి కేమమధు 

రాన్లూదిరనవి కేమగంధివి' కేవ ములన్ని యును గఠణ వ్యా పార వివయత్య 
సాతువ్రుచేతం గృతకములు సస్త్యములుం బౌరుపేయములును 

గాకతీరవుక దా? ఫలితార్థము బుద్ధి యిం దియముల ద్వారమున 

కని పెటినపదారములన్ని యను గృతేకెములు సనిత్యమ లుం బౌరుపే. 
బట ® a ఖీ 

యము లని చెప్పక తీఆదు ఈశ్వరబు దె నిత్యమనియను మర్శబుద్దై 
థి -ాలి ఉా 

యనిశ్వేమనియును నిరయి.౦చిన యు వాదులు ని ఈ సనిత్వ్యప దార్థ 
కై ప్రాంక్ శా 

ములు చెండిం కిని ని శ్యానిత్వత(ము_ యాదుమా(తేము కేజ_స్దమిర 

ములవలెం బరన్పరభేద మొప్పుకొన చున్నారుగదా? తేజ స్తిమిరము 

లన్న్యోన్య_(గాహక ములు కానట్లు నిత్యానిత్య వస్తువు ౬ న్య్యోన్యగావా 

a నో లే శకము కా నెరవృగదా? అసత్యము ం రాలుట మ సెట్ల. 

(గహింపంగలదో తా్క-కులు చెప్పంగలరా? క ౧ంటిచే వినరానిపోల్మి 

మతీ చెవీచేం గనకానివిఫమున సజీవువిచే మృుతస్థుకియును మృతునిచే 

జీవితమును చెలియంబడ-ఎకీజుస సి్య్యదియములచే నకీం్యదియము 

గహీంపంలబడునా? ప చార్థము చేడింటిలో గుణ మొకి వదార్థమని 

యును మజీ యాత్తయుక్కగుణము బుడియనియు జ్ వాత్మేపర 
(C థ్ = 

అలా గనాచా 



శండవ(పకాశ ము. 6] 

మాత్మ ఖేనముచే నాత్మ రెండు తెఆంగులనియు జీవాత్మపరమా 

త్మలు రెందునునితగము లే గాని తద్దుణమగుబుద్ధిజీ వా త్మ యెడలననిత్యము 

పరమాత్మ యడల నిత్వముగా నున్నదనియును జీవాశ్మలగు "తార్కి- 

కులు నిశ్చయించి తాంబట్టినకుం బేటికి మూండేకా ల్లనుచున్నారు 

మనువ్యుపాణము పశు పాణము శిశు పాణము పక్షి పాణము కీట 

(పాణము ఆర్య పాణము మచ్చ పాణ మని _పాణశేదము గణించు 

బుద్ధిహీనులవ లె నాత్మ భేదమును మరి యాత్మ గుణవి భేవమును నిస్తే 

శించు తార్కిక ఒక వాదమునకు నున్మ_త్త పలాపమునకును భేదము 

శాన్సించదు మొట్ట మొచట శకాలదనయం దీ తార్మి_కునకు హా తె 

హితవస్తు యథార్థజ్ఞానము శ్రేవలమ తేలిదండులు మొదలగు నావ 

లచే. గదా కలిగను? కాంబట్టి యా ప్ప వాక్య మే తేక్కి_న(పమాణము 

లన్ని టికి నాటవట్టు అట్టి యా _ప్పవాక్యయాపకమగు చేద మిద మిల్ల 

మ్మని తనయూవాకు వచ్చినట్లు తార్కి_-కుండు నిశృయింపంబూ ఏస-వో 

(గుడ్డు పిల్లను వెక్కిరించుకేకదా ? పురువునిచేం బెలియంబడిశ దెల్ల 

హెరువమే అపౌరుపేయముగు పదార్థమే తేదు వురువుం డనంగా 

స్వహ్నజా_గత్పుము_ప్త వస్థ్యలను గని పెట్ట యుండు సాక్షి త_త్తషము ఆత్మ 

కుంబురుమునకుం భేద మొక్కి-౦తయును లేదు వురుషాత్మశబ్లములు 

గగనాకాశశబ్బములవ లెం బర్యాయపదములు ఆత్మకు స్వపష్నజాగ 

త్సువు_ప్ప్వృవస్థలనుగని'పెట్టుట నవాజగుణను నత్యరజస్త మోగుణా తి 

రతయార్మకజా గత్ప్వ్వవ్నసుమ _ప్వృవస్థలను గనిపెట్టు తెలివియే వురువుం 

డనియు నాత్మయనియును గణింపంబడును “సాతశ్మీచేతాః శేవలో 

నిష్టణక్స” అను నా _ప్ప వాక్య వమాణము నవలల దోసి యెండెము 

కను గొబుకుచుం వవనోట గా రెడునెత్తు రాయెముక దని వీల్చు 

కుక వలె (కాంతుండై తన సవాజగుణక ల్పితమగు స్వష్నజాగ 

త్నను _ప్ప్య వస్తాత్మకమా యా వపంచమును నుడమోావు అను జల 
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_కాంతిచే వృవహారించుమృ(మువలె నవురా తౌాక్కి_కుం కెంత 
వృథా శమమునకుబాలె నంతుప్రీ.గనని విచ్చి వాండు... (వమితి. 

(పనూణము- (ప్రమేయము నను మఠొాండు ననోషనాష శవ ముతుశు 

బరన్పరజనకములును గాక తీఆవు 

(వమాణము చేంగాని యథార్థజ్ఞానసరూవక మగు (వమిళి కలుగ 

నేరదు (బమేయమున్నంగాని [నమాణశ నకు. బవృ త్తి కలుగ 
నేకదు ఆతార్కికయు క్రుఎన్నియుం బెంకాయ వీచువలతె నొక దాని 
కొకటి పొందక తలపులిమినట్లు తశేే తానిపడశ “పా తాధీవం 
ఘృతంవా భృ తాధీనం పాతంవా” యని తర్కి_ చి నేయి పోంగొట్టు 
కొన్నయవివేకి చందమున దార్కికుండు చేవతెర్య_ పరంపర కంతము 
గానక పం స్పమా ధథానపడనేరక మిక్కి-లియసంతుమ్షుండై 

వెలితిచూపున చేవ్రులాడుచు డును నంశయాతా శ్ర వినశ్యతి”యను 
నట్లు (గాహాకమును (గహించుటకు య సశెటుంగుటకు తనతలషా:ం॥ 
దాంగూర్చుండుటకు ఆకాశమును (పెన్టర చేయుటకు. బూనకొని 
యాప్తవాశేె శక పమాణశరణుడె యా నస్తికుండె జ కారకు లన్లొ నడు 
దగదుపకారమగు వె వై రాగ్యమవలంబించని కుత్నింభరులకుమాో, తము 
తర్క_ములు మెండు పస ల రాగ్యములచే సర్యలోక హితము గా 
ెదికులునూ తమే సుంచరింపంగలరు వెదికులన వేవము వనునరించూ 

వారు వేవమా ప్పవాక్యము ఆవులు నర్భలోకోవకారవ రాయణులం 

సర్భలోకో పకారకమగు నభినయవిశేవతు వేవము ఆ _ప్తవాక్యమే 

చవేశము వేనమే యా _ప్తవాక్టము చతుర్విధాభినయవి శ్రేమను లవే 

సర్వలోకోవకారముగాం జేసినసయువటేశమే యా _ప్తవాక్యము శబ్ద 
(వమాణ మనసంగాం జతుర్వి ధాభి నయవి కేవములశేం జేయంయబడిన 

హితోవటేశమ. కాంబట్టి శబ్ద పమాణాత్మకా_ప్తవాక్యము సకలేంది 
మవ్యాపార వివ యవముగాని కేవల శ్రవకోం దియ్మ గావ్యా మే శాదు 
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శబ్ద పమాణము కణాదషక్ష రాత్మక మవియును ముఖనా సికావ్య వయవ 

సంజని తాత్షరస్వరూవపమనియును చార్కి_కులు విపరీతము గా భావిం 

చుచు శబ్దము క్రృతక్షముగనకం బౌరుపేయమనియు ననిత్య్యమని 

తున. తప్పనాడుచు వేవశశ్రార్థ మెజుంగక వేదముల. ఫౌరుషే యము 

అనియు: గృతేక ము గుటచే నవిత్వమనియ.ను బల్కు_చున్నారు 

నీటిలో. దిన్న గానున్నక జ వంకగావగపడునట్లు (పతికృ్ళత ధని 

నవాజశబ్ద మున్న విపరీత స్థాయితో వెలువడ. తీరున డూరపుకొండ 

నున్న గానున్న తీరునం బం చేం దియస్థితివి శేముల జతను మా 
కావస్థావి కేవముచేతను సవాజములగు  శశ్రాదిపంచగుణవి శ్రేమములు 
స త్రేరజ _స్తమోగుణస్థితివి శేవములం బట్టివిప మకార తపక 

గాం యున్న దున్నట్టు యు ఇృతులన్దోప చేరవు జీవ్రలయిం దియము 

లకుం తాంచభొతిక గుణము. 3ంతమా[తమును తా కాకక 

నొడగటువ్ర నితషములగు భౌతికగుణము అనిత్యము లను వి ఛాంతి 

వాతము లు నగుచేహభారుల యిం దియములచే నెట్లు య దార్థన్థి తి 
(నూపషించును P 

వరావక్య్ళంతీ మధ్య మా వై ఖరీవాపములతో బరమాత్మ 
జీవాత్మలన్న్ ండుకొనియున్న ట్లు నాద బహ్మము చతుర్విధాభినయ 

ఏ శేషస్వురో వ మైం నకలజగన్ని దానమై నిత్య మైయున్నది. నాదము 
మయొక్క_వివర్త రూపమే యానము స్తజగము “అతో నాదాత్మకం 
జగత్ ” అనిశాప్రీకులు వక్కా_గించుచున్నారు శ్రబ్బత _త్రషము శావ్తీకు 

'అెఅంంగుచురుగాని తార్కికుల కేమెటుక ? “నాగన్వరముపాట 
నాగువా మెజుంగుంగాని తుంగదుబ్బులోం దిరుగుతు స్పై మెజుంగు 
స్త రంకు సన మటు గు అని యేమెటుంగు వారిదాసు 

రాబండ” “నహీ వంధ్యా విజానాతి గుర్వీ ౧ [వసవ వేదనామ్” 

అళ్నుట్లు 'లేనిపోసితర్మ_నములతో. వంటాలుపడుచు మనస్సున చాలు 
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(చాగునవయవహీన.! గు ఆతార్కి.కులకు ఇం దియవాాపారావిమయ 

(బవ్మోనందశరమగు శబ్దత త్త మె శైజుంగంబడును P “నావ బహ 

ముపాస్మహే” ఆనునిట్లు నాదోపాసనపరులగు వైయాకకుణులు 
శాబ్దికలుమా(తమే శబ్ద బవ్మాన్వరూవమగు వేదముల నిత్యా 

నిత్వ్యములు నియాఎంచుటక రు లు కావున తార్కి.కులకు శబ్ద బహ్మ 

న్యరయాపములగు వేదములు వెవిటివాసిచెంగటి శంఖధ్యని. తన 

యు 1 చే నింకొకని యుక్తిని ఖండింపవచ్చునుగాని తన పమ్మకమ. చే 

నింకొక నినమ్మశమును జెఆవ లేకుంట యెల్ల రికి విశదమేకచా ' (వత్య 

శానుమానోవమాన (వమాణములు చాల్భవశ్రయం చెవ్యరికై వ 

నక్క_ర కావు ఆ _ప్రవాక్న మన్ని దశలందును బనికీివచ్చును 

ఉభఛయతారకముగా సకలలోకోవకారమగుతెన్నునం దన 
శావ్రులగ 3ల్లిదం్యడులు మొడలగుపెన్షలు తవకొనర్చునుపేశ 
మా ప్రవాక్యము. (_శతిషృాతి వురాణేతిబోసముల వనసరించి లోకా 
పచారమున కనుకూలము గాం వనహితముం గోరి లోకొపకారపరా 
యణులగు సజ్జనులు తసకుపేశించినవిధ మా _ప్పవాక్యము_. (వత్య 
తూనుమానోపమాన పమాణము లొక వ్వుడువనికి రాశ పోవచ్చూనుగాసి 

యా_ప్పువాోోమును నమ్ముకొన్న చారి కెన్నండును గీడు వాటిల్లదు 

“నమ్మి చెడినవార లేరు నమ్మక చెడిపోతే పోయేరు” అన్నట్లు 
ఆ_ప్తవాకృ్యముపై భక్తివిశ్వానములుకలచారు సకలలోకోవకార 

పరాయణులె యుభయలోకముల వరించి నిత్యనంతుష్తిన్వరూప మగు 

శీ వల్వానంవ మలచెవరు గాతమవ్యాసులు పరమాపస్తులు “వదార్థ 

త _త్వ్వజ్ఞానాన్ని (శేయసావ్నావ్లిలో యని యాదినై యాయికుండు సర్వ 
లోకమునకుం బరమాస్తుండును గాతమమహార్తి ముతవుగు తర్క 

మతము, “జ్ఞానేనై వమోయావాప్రిగియను రెండవ యాసప్తుండైస 

వ్యాపమతమ్ము “భక్తి :క్ఞానాయకల్స కే” యను భగవద్యాకస్థమ్మ్లా 
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ఉక్యా౫నె శేనామృతత్వ మేతి” యను వచనమును నిక్కముగా 

ననానార్గకములేయని తెలిసికొని యా _ప్రవాగ్య న్వరూపములగు 

(శుతిన ఏలీవురాణేతివోనయథార్థత తమను నకలభూతవయా వరులు 

సర్వభూతీసములు నరర్రలోకో పకారప రాయణులు నకలకశాయమ్రు వే శ్ర 

లగు సత్పుదషమలయుప దేశమున | హించి యెల్ల రునుదరించవలయును 

నుం తవా హ్మణాత కములగు చేశము లనాదులు  అపౌొకు 

జయ నువంగా నొకానవారి యని యర్థము- మే ఘగర్జిత మహౌరు 

జయము అవ్వ కానాదిశబ్బముస కి్య్యదుండను వాదిపురువ్నండు 

(వకృతిష్మ త్య యము "లేర్పరచి లోకోపకారముగా నాదాభీవ్య క్తి 

శొనర్చెనని చెప్పుటచే వర్షములు కవచములు వాక్యములు తదర్ధములు 

మా తము పౌరుపేయము లనకతీఆదు నానావిధములు?ా నవ్యక్ష 

శబ్ద బహ్మశు ను చెల్లడించిరి కాయిట్టి శబ్ద బవ్మాముమ్మాతే మపొరు 

సేయము చిత్యేమును గాని యక్షరసమామ్నాాయ మనితగముం బోరు 

సేయ మని గాతమమవహార్డి యభి పొయమని తెలియవలయును 

పురువులచే నుచ్చరింపంబడుశబ్దము పారుపేయము ననిత్యమును 

శాంబట్టియే -వేవములు వ్యావజోరిక నతృములుగాని పారమార్థిక 

నత్యచులూకావని లోకులకు వమంచివమ్ముక మభివృద్ధిచేయ.ట వై "వేద 

ములు అఆణాది వ్యాక రణనూ[ తముల చేవాలయములు తీర్థముల.ను 

(గజ్నోదివై వనిర్శితమ లు గాని వార శేయములు శావసి మునలు 

ముశలగు పెద్దలు లోక్ పకారార్థమై యర్థ వాదమొనర్చిరి వురువ 

కృతము పురువజృష్టమునగు వురుషేం దియ్మ గాహ్యామగునదదెల్ల పౌరు 

పీయమే శళ్లాదిగుణముల పౌరుషేయములు నిత్యములును గోసి 

తఊూాశక్రాదిగుణముల వివిధ విశేవమకధనముమా తమ. పౌరూెపీయము 

శనిత్యము. శేవజేం దియమున కవ్య కము గా ఏనంబదు నాకాశగుణ 

చుగుశబ్బను పొరుపేేయము నిత్యము గాని యాధ్యనిమొక్కు యుదా 
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'త్రానుదా_ తవరక్ష పదవాకా్య్యర్థములు కృతకములు పౌరుపేేయము 

లనితషము లనకతీరదు కాంబట్టోఅగ్ని విరా శేియను మొదలు వేదా 

శ్షరసమామ్మ్యాయమ.నుంవేచాంగమలన. మానన్రలు వెలడించు 

నఖిల విద్వలును గర్భము లను జోధలునుపచేశములును సక'ణేం దియ 

దృష్టమ. ఛై సకలవిధముల వెల్ల ఉంపంబడీన మనో వాక్కాయ 

కర్మములన్ని యును వాషవవోరిక సతేషమ లు గాని పర మార్థసత్యము 

లెంతమ్మాతేమును గావు సత్య మపౌరుపేయ మవ్య కృ మాలై a 

చేవ్యము గాని యిం దియములచే నెబుంగంయబడ నసాధ్యము మజియు 

'వెల్లడింపంజడ నపాధ్యము “య్య త నౌాన్య త్పశతి నాన్యచ్చ్చృణోతి 

నాన్యం రగా నాక్ సభూమాి” యనాటచే సిం్యదియవృష్టము. నిగ డియ 

కృతము నగు జగమంతయు సవిషయకమగుమన కల్సితముగాని నిత్యము 

వాషాస్మవ మెంతమా తము స్లావను జగద్దుర బోధను విశ నించిన 

వారు కె వజ్యాసందమును జూటఆకొనుచున్నారు వ్యావహారిక సత్యము 

వనుసరెంచి వవ ర్తించినంగాకె షరమార్హము న్లనరాదు Xనుక వ్యావ 

పోరికసత్య ములగు చేహేం దియనృష్టి చేదవివ్యల చెజుంగవలయును 

ధర్మమును (బవహ్మామును నూరి వెల్లడించు నపారుపేయ 

(పహాణవాక్యము వేద మనంబడును మంల్మ తరాపముగాను బావ్మాణ 

రూపవముగాను వేదము డి(విధము- మంత బావా ౯ ములకు "రెండీంటి 

కిని వేవ మని పేరు అనుష్టానమును జేయించు భూత వవ్య చేవతల 

న్వెల్లడించునవి మంగ తములు- బ్ఫుగజూః స్పా మము లని మం్మతయులు 

మూండువిధములు “ఆగ్నిమాలేి) ఇత్యాది గణ పాదచ్భందో బక్ట 

ములు బుక్కు-లు అవియే స్ప్తనస్వ రాత్మక ముగాం కాడంబదునవి 

సామములు. బు కృామవిలత్ష ణములగువవ్ యజాస్సులు “ఆన్న వన్నీ 

నివార” యను సంబోథసరూపనులగ మం తములు నిగవములనం 
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బడి యజుస్పులలో. జేరినవి (నావ్మాణముచూడ వీధిరూప మర్ధ వావ 

కూపమును విధ్వర్గ వావరాప వింక్షణరూప మనియును మండు 

విధములు ఆందు శబ్ద భావన విధియని భౌట్టులు_ ని యోగము విధియని 

(పా ఫాకరులు. ఇష్టసాధనత విధియని తార్కికులును వలంచు 

చున్నారు విధులన్ని యు౫ క్ప_త్రషధి కారవినియెకాగ| వయోగభీశముల 

నాల్చువిగములు అందు “అన్న యేష్టాకపాలోభ వతి” అనువనదిజేవ తా 

కర్మ స్యరూపమా_తబోధకము నది యుత్ప_తివిధ్ధి “దర్శపూర్ష్మ మా 

సాభ్యాం స్వర్షకా మోయ జేత” యని యిట్లు చేయవలసిన యజ్ఞభల 

మును బోధించిన వధికార విధి “వీహిభిర్య జేతొఅని మొద లంగసం 

బంధమునుజెప్ప్వునది వీనియోగవిధి సాంగవభానాదిక ర్మ ప రొళా 

గై క్యమును బోధించుచు  మొదటిమూ.:జతువీధులు కలిసియున్న డి 

(వయాగనిధి_ ఆ పయోగవిధి (శత మసి కొందఆు కల్ప మని మతి 

కొంవజుము బల్కు_ చున్నారు క ర్మిస్వరూపము గుణకర్మ మర్గక ర్మమని 

ద్వివ్ధిమ అందు (కచుకారకముల న్యా శయించి చెప్పబడినది గుణ 

కర్మము ఈగుణకిర్మ మత్ప్సత్యా పి వికృతినలంస్కృతి భేవముల 

నాల్దువిభధముల. _ అందు “వస నే (ావ్నాణో ఒగ్నీనావధీత యూపం 

తక్షతి” ఈరీతిగా నాదానతక్షణాదులచే సంస్కా-రవశీష్టాగ్ని యూపా 
దులచే నగువది యుత్ప త్రి_ క ఏఛాా యో ఒ ధ్వేత వ్యః_గాఃపయో 

దోగ్జి” అని యధ్యయనదోహనముఆ.జెప్ప్తుచుస్నది (పావ్తి. “సోమ 

మఖీ మణోలతి__వీహీనవహా న్ని - ఆ జ్యంవిలాపయతి” అని సోము 

(వివ్యుజఖ ములయ భివ వాభిళూత విలాపములంజెప్రవదీవి కారోము- 

“దిహీన్చోతలి వత్య వేక్ష కే”అన్ని వీహ్మాది వవ్య పోక్ష ాక్షణము 
'లెజింగించునదిసంస్కాార ము- ఈ నాలు నంగమే._ గత యును గతం కార్” 

కములన్మా శయించిచేయంబడునర్థకి గ్మృముంగూడనంగ మనియు | బధాన 

మనియును రెండువిధముల. అన్నాం మైన శంగముగ కలనా 
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(వధానము- సన్ని వత ప కారకవ్మూ రాదపకారకమనియు నరము 
గూడ లెంతనిధములు అవహనవన పోక్షణ ఫలోవ కారియపచ 

_వధావస్యయావని ర్వాహకము మొడటిది_ (పయాజాదికము రెండవవి_ 

ఇట్లు నంపూ ర్థాంగసంయు క్రవిధి (పకృతి యనంబడును విశలాంగ 

(పయ్యుకృవిథి వికృతి యసంబడును ఈ పకృతివికృతులకు విలక్షణ 
మైనది వర్విహోమము తేక్కు_నదికూడ నికే యూపీంవవలయును 

విధిశేమభాతమై (పాశ_స్పనిండ_౦ జెప్పు వాక్య మర్గ్థ వాతము... ఈ 
యర్థవావము మూ౭డువిధముల. గుణవావ పళ వ మ భూ శార్థ 

వాద్మ్యునె, ఈమూ6డింటెలో “ఆది కో యూపళి'అను ళు. 

త రభోధకము గు థ ళ్ (బమాణాం రపి తా లాభ ణవావము అగ్నిర్హి మన్య 

శేమబమ్ి్” అను మొవలంగ. (టమాణాంతర్య వా_ప్తా,ర్ధ్థబోధకమను. 

వాదము “ఇం్య్టదోవృ_తాయవ్యబముకయశృక్ ఆను మొవఅుంగం6 

(బమాణాంతరవిరోధిత్య పా_రహ్ తార్థ్ధబోధకము భూ ఆర్ధ వావము- 

వళోధమందు గుణవావము _అఎధారగావుం దనువాదము. ఆలెంటణే 

పోఎయందు భూ తార్ధవాడమ చు ఒర్థ వాదములు మూ6ండువ్థధములని 

వారిక కారూండు సిరేశిం చను అందు ఏిధిస్తు తులవివయ మె మఠాల 

జెలి నవ టికిని కారవావములకు డక్ధవావములు నరిగాం జెల్లీనప్పు భూ నా ల నర్థము 

నంచు | బామాణ్యము కలదు దేవన తాధికరణనాాయమునుండి 

యికాధి క్ట కార్థజ్ఞాసకత్వము _పామాణ్య మనంబడును గణా 

వాడాను చాదముల కట్టి పామాణ్యము శేదు భూ కార్థవాదముసకు 

మూ తము వి-కేవముగాం (కామాణ్య మున్నది విధ్యర్థవాదోభయ 

విలక్షణ నుగుపది వే దాంతే వాక్యము , “జ్ఞాతజ్ఞాపకత్వ్యమున్నప్పటి కను 

ఘోనచును జెచ్చకుంట మే నజ విధి కాదు_ న్యతః పురుషార్థ చరా 

వగా తరలకానాత్మిక బవ్మా కుందు స నుహ్మ క మోాపోలివోరాడి 

మడ్విథ తాత్సర్యలింగము కలిగియుండుట చేస్వత :_పమాణభూతమ్యులైన 
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సరగవిభుల నంతఃక రణశుద్ధిథ్యా రా స్వ శేవత నాపాదించుచు కేవ 

భావము చేత నర్గవాడమును కాకున్నది కాంబట్టి విధ్యర్గవాదము 

లకు ెండింటికిని పేచాంత వాక్యము విలక్షణమైన బే కాని యద్ధి 

ఉక్షారల్తాపకల్వ నా టా నొక్కెడ విధియని చెప్పబడుచున్నది 

మూజీయును విధిపవరహీత పమాణ వాక్యతగముచేత నొక్కెడ 

జభాలార్లవావమనియుం బల్క-(బతుచున్నది కాబట్టి వెచాంత 

వాశ్యము విధియన్నను లే కర్ధ వావమన్నను దోవములేదు ఈరీలిగా 

_(వొహ్మ ణము వమకాండువీధములుగా సిరూవింపంబడెను కాంబట్టె కర్మ 

కాండ బహ్మకాండాల్మ వేవము ధర్మార్ధ కామ మోక్ష హేతువై "వెల 

యుచున్న ది. 

యజ్ఞ ని ర్వావోర్థమై (వరెకాగతయము చేత సీపేవము బుంగ్య 

జూఃసామఖేవములచే వేటు వేటు” నున్న యది బుగగ దముచే హశ్నాత 

(పయోగముయజుూర్వేదముచేనాధ్య ర్య వ్యవ యోగము సామవేవముచే 

నాద్రాత పయో౫ము నగుచున్న వి ఈ వవాండ.పయోగమ.లం బె 

(కాహ్మయాజమాన్మ ప్రయోగము లంత ర్భ్యూతముఆం యుకానప 

యు కశ నిక పానీ కాభి చారి శాదెకర్మి పతిపాదకత్వముచేత నధర్వ 

జేవేము యుగ్వజుస్సామ వేదముల కతి తవిలక్షణమైన బే ఇట్లు పవచన 

శేవము చేర బతి వేవమును బేనికది వే జే_ వేద వౌఖ లు పక్కల మతీయుం 

గర్మకాండమువండు వ్యాపారభేనమున్నప్పటిేకిని వేవళాఖలయన్న్మ్నిం 

టికీసిబహ్మ కాండమం దొక్క_టియే రూపము తమ్మ పయత్నేము 

కొనసాగనవుడు సమస్త కార్యములను నడువు దేవుడో దయ్య మో 

రాజ్య వస్తు వ్రకలవశకొనటయ. నాదయ్మ మో "దేవండో యయా ఈలా 

విధములనుండుననియు. మణియాదయ్యమునో జేవునినో అూంరా 

విధమంలవశపర్పుకొనవచ్చు ననియును మళీ యిట్టి యతీందియవ దార్థ 

నగూ జీవత యొక్క... యన్ను గవాముచే తమక సాథ్యమ.ల గు జడవ్రలు 
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వంవంగలమనియును మనుమ్యులూహించి మనోవాక్కా_యకర్మములం 
(బవర్తిలుట యనాదికాలమునండి వక్షులకెగుకాటవ లె జేంలు జల 
మందు సంచరించుటవలె న్వ భావముకన-.క మనువ్యనృష్టైకలిగిననాంట 

నుండియు వలీం దియప దార్హమ లభావించి నంన్మ్భత భామ మొదలగు 
నానావిధ భామలతో నానావిధ దేశము లందు "జీవతల న్లలి ంచుక్షొని 

నానావిధకర్మములు బీవత్యావీతికె హొనర్చుచు మనుమ్యులంద ఆః 

నగాధ్యకార్యమ లు సాధింపన. ద్య్వమించుచున్నారు తమ కలవిశాని 

యిీితి భాధలను యజ్ఞ యా గాది, కియల చేశం వప్పించుకొన.టకును 

చేయల తమకోరినయెల్ల సౌఖ్యములును వివిధమం్మ తతేం తయ తే 

యోగములవే సతీం దియచై వమునుభావించియా వేశ మె _్రికట్టొడలు 
మటిచి వీచ్చి ఎచ్చి చేవ్గలొకరింజూచి యొుకరు చైవము _(వత్యత్షముగా 

వమకు6 జెబ్పనాండనియును ముగిమతమసనియు ననాదివేవచోదిత 

మనియును ల ములను యాగముఅను బలీ వదానములను నానా 

విధపూజలను నానాభాషా పకల్సితెమం్మ తేజపములను నానాకీర్థక్షైత 

(వతవిధానములను నానాజేవాలయని రాకారసా'కార చె విని గవా 

భావనా నేవనస్తో తవరిచర్యలనుసకల సౌఖ్య ము౬ నాసించ్మి బతుకునండు 

వలె నాత్మమరణమువివపం గూడనుండునని వృఢముగ నమ్ముకొని 

లోకమర్య్యావ నతికమింపనేరక మూఢవి శ్వాసము.తోం గెందఆుశ 

విచేకులమని కొందజు యోగులమని కొందటు శప్పాచారపరులమని 

క్రాొౌందణు చెంగటి మంచినీళ్ళకుండను బోంగొట్టుకున్న నూవ్చగింజే 

_వాహ్మణుని సామెతగా ేనిపోనియూవాఆతోందవతోడిపాటి జంత 

వుల యావోరాడిసౌఖ్యముఆకుం దోడై సకలభాతదయతో నర 

లోకోవకారముగం చాటువడుటమాని యాకసముసకుం గన్నము 

చేయ(బూనిన యవివేకులవలె |భాంతులై మనో వాక్కాాయకర్మ 

ములం వమ్మబతుకున లోకోపకాగ మొనర్చుచు నొరుల సుఖ పెట్టి 
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శాము సుఖవడక చేవానాంపియులయిగతించుట మనమ్యుల నవాజ 
గుణము తనయెదుట “నన్న మో వ్యన్ర్ర మో చావనామో రోగమో 

దుష్టులు చాధించుచున్నా గ రశ్లీ ంచుండో కనికరించుండో కాపా 

దుదో” యను తవుతోడిపాటేజీవు ) మొుజ్జనురవంతయు న్ల క్ష పెట్టక 

( శౌగినవారివలె నున శ్రత్తులవ లె | భాంతులవ లె నవిజేకులు సీటిలోను 

నిహ్వలోను బుగ్గిలోను వ్యర్థముగా నాహారపదార్థమ. € 6 కాడు 

చేయుచు రాతిబొమ్మపై ( బాలు దిమ్మరించుచు కాబ్భివిటుచుకొని 

శొంవపణం చెట్లకు దల కిందుగ ( వేలాడుచు న పవాసము€౬ నెండుచు. 

గొంవజు నీళ్ళలో మునింగి కొందజు నగ్గిలోమాడి కొందజు చేశదేశ 
ములం బిశా చములమాడ్కి._ దిమ్ముదిరుగుచుం గొంద అయో మాన 

వల వెణి జి మత్మ భాంత చేష్ట. లేబునవచ్చును? “పరో వకారః పుణ్యాయ 
వపు. పరవీడనమ్. అహీ సా పర మోధర్మః అవశ్య మను 

భోక కవ్వం కృతంకర్శ శుభారుభి”మను అనుభవవాక ్రము  లనుస 

కింపక లోకోప కారక! వతమును వృఢము? మనస్సున ధారణము 
వేయక కిచ్చిపిచ్చి చేష్టలతో గర్మపరులమని పళులం జెంవీ 

యగ్గిలో మంచి రీస్తాబజప తాం పు లను వ్యర్థవుచ్చుచున్నా రను 

క ద్ద చార్వాకమతములును పౌఢథమనువమ్యన్య భవము ఫొంతయును 
గలిసీ మూఢ పొ ఢమరేస్వ భౌవములతో మనుమ్యు లనాదిగాం. గర్భ 
జ్ఞాన శాండలనొవ్వు వేదము వనుసరించియ న్నారు  పుట్టినతోనే 
యేడ్చు పిల్లలు? చాలుడిపినంత సుఖముండట పొడగాంచి ని చావోర 
ములకు వఎయు క తల్లులు వేయుచుంట సకలజంతువ్రల 

కును న్వభావము జేవాధారణమునకుం గావలసీన యన్న పొానములు 
సుఖన్నిదకై తగిననదుపాయములు గాలి దొండ వానల బారినుండి 
ఈచ్వకొనుట కై యిండ్లు వాకిళ్లు కావలసినయా హోరపదార్థములు సమ 
కూర్చుకొనటనకై ప పాండివై పసులు. న్యవసాయమునక 

తగిన పనిముట్లు _ సంభోగ సొఖ్యవువ వై తమ శమయెన్ను కొనిన ట్రే 
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వురుపావయవవిశేవనా లు_ ఆకోగషముతో శాశ్వతముగా తానును 
వనకివ్ల మైెవవారా (బతుకును పాయముల. విజేశీయలకన్నను వకు 
(పతికతు కిన్నన. దమయిరుగుపారుగులకన్న నుసక లవిధముల తానం 
నవారు చధికభఖభోగ గాషముల: దు (దూ కోరికలును_ 

జాతి సృ భావముగ3క జగముకందలి నమస్త పడార్థత _క్వేజ్టానము 

సాపాదించుకొవుటకును సకం భూతములను కశపర్పుకొనుటకు యే 
వము సంచరించుటకును ముల్లోకముల వద్దు లేక "కామగవుచము 

సల్పుటకును పంచభూతములను మణీ నమ స్తదగమాను య వైప్ప ముగా 

సృష్టభ్థృతిలయములు చేయుటకు నణిమాద్య స్టైశ్యర్యములతో 'విజ్రపీసు 

టకున నవాజము గా నయసుముదికినకొలంది లో కానుభవముకలిగిన 
కౌ (ది పంచభూతవి శేమ్ముతింలుకనిపెట్టినకొలంది మనుష్వృలతలం పులు 
కొనసాగుచు ట సహజము కనకను ఆనాదిగా కారంపర్యముగా 

వచ్చు మన్న (నొతిస్యతివు రా ణేతి హోసాదిసకలనివ్వలతీం్య దియములగు 
న్వర్ష నరక ములను భూత ఛవివ్వద్దన్మములను సుఖదుఃఖ హేతుకర్మము 

లను బోధించుచు మనుమ్యుల ందు చతుర్శి ఢాభిసయ రూపముల 

"వెలయుచుంట చేతను ని డావహోగనంభోగములం గడువంగా మిగిలిన 

శాలమును నిదావోరనంభోగసౌఖ్యమును సమకూర్పుకొనుటకై 

1(వయత్నెముచేయంగా ఆమూా౭డింటియుందు తృప్తిపడి మళీ యా 

మూండింట ననుభవించుటకు శకి లేనికాలముమ మశుష్యులు శాశ్వ కా 

భీష్ణనంవదలుం బొందునాశతో యజ్ఞ యాగ జపతపోధ్యానాడ్యా పిక 

కర్మపరాయణులు గ తాను గతికులె (శ తస్మార్యకర్మము లాచవరిం 

చుట నవ్వు- సకలవదార్థృములం చెలిసికొనుకో ర్కెవలెనే కూలస్ట్రము 

గడచినమానవులకు సహ వాపలభ్యమణగు గులాము నాకో! జీవా 

ఇన్నట్లు నాసావిధశార్యములు నడిఎంచాటకు నాశానిధ జీసరతంను.. 

నానావిధ జేవతలన్లు వశపక్షుకొని సుఖంతుట కై నానా కౌకస్మార్ల 
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కర్మములును తినటకును న్మిదించుటకు భోగించుటకు శ క్తి ఇవాంక 

శాలనుంతేయును  విధివిహితము-_నియును_ జాశ్వతజీవన సౌఖ్య దాయ 

కములనియను స్వార్ధవరులగు వంచకు లొనర్చినయపార్థములను 

నమ్ము కొని యేమో యెందుకై సను మంచిజే యుత్తరజన్మము లొక 

వేళ నున్న యెడల స్వర్షనరకములు నిక్క_ములగునెడల సతీం దియు 

లగు శచేీవతలయుస్కి.. నిదడమగ నెడల "వే త్తంమని కర్మ బవ్మాల 

న్యోధించుచుః దమ కెంతమాతము ధవభోగచ్చ లేవని రు దాత్ష వీల్లు 

వలె వంభాచారము తోం డా మందు న్ని దావోరవిపోరభోగములు 

మాతమే శౌ(స్రువిహితములని కొంగజపములు చేయుచు, నక్క_వినయ 

ములతో దొంగనిష్షలతో మెట్టవేడాంతములతో శిష్టా చారపరులమని 

యోగులమని సన్నాషసులమని యాహే శాగ్నులమని _బాహ్మణులమని 

దె వభ క్తులమనియుం జాటుకొొను చూ వేవమా(తముచే మూధథులను 

వంచించుచు, నిగూఢముగా నకలభోగము లనుభవించుచుండియ.ం 

శొకిమా(తేము మడికి ట్రుకొన్నట్టు లగభడుచు నెంలే వృద్దులయిన ప్పటికీ 

నిదా వోరనాభోగ సాఖ్యము లితరులకన్న  సధికముగాం చాము 

మాతమే పొందుకోరిక మజుంగుపర్చి ఉరులకు నూ తము టై రాగ్య 

మును నీతులను ధర్మములును చేదాంతమును బోధించుచు కాయ 

కష్టమండక పోనురులై మఠములు న్మతేములు చేవాలయములు 

(కఈువులమివమచేతంగొంవజు, ఉపనయనములు వివాహములు (బహ్మ 

(వతిష్థలు వె దికములు మ తాభీవృద్ధిసంఘనంర క్షణములని కొందును 

మె రము నందటును స్వార్గవరు లే యందజును గుశ్నీింభరులే 

యంచఆును మోనగాం, డే కూటీకొ ఆకు. నోటివేషములతో చె దికుల 

మని యా స్పికులమని యాచకు-లె పరువుమాలి పిశాచములవ శె 

వజ్జనుల స్మాధించుచు, (_శుతిస్మృతిపురా జేతివోస నమ్మ ఆతా _స్తికశిరో 

మహజలమని "చెప్పుకొనుచు? మ క మంద్ల వ్రంతేయుం జైడువు 
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నట్లు తాము చెడి యురులC 'జెటుచుచున్నారు శాస్త్రము లు 

ములుకావుగాసి యానా స్రుములు నరిగాం చెలిసికొని తాము 

ఉఇాసానుసారముగా నడిచి ఆమొురులవ. నడివీంచంగల మనువ్యులొక 

రిద్ద జె నంగలరో లేరో. అన్నిరోగముల నుప శాంతి చేయ మందులను 

శ్యాన్త్రు మెటేంగి. సంపాదించుకొని తన బతుకుక యభేన్ల ముగాః 

లొడిగించుకొని యిదిగో యిజే శాస్త్రాన సారమైసమంచు మాడు 

డీరోగమింతలోంగుది ర్చెద నని తనరోగముంగాని తస వారిరోగములు 

గాని కుదుర్చుకొని యిదీరోశము దీని కీమ-దు శాస్త్రమున. కెప్పిన 

యోవధియి జేయోరోగియిన్నా ళ్ళుజీవించునీరోగ మిన్నా ళ్ళకుకుదురు 

వని వెల్ల డి గాంజాటిజెవ్పీ తనయిచ్చవచ్చిసన్నాళ్ళు తాబతికి యితరుల 

(బతికించిన వై ద్యులులోకమ. లోనిక్క_ముగనున్నా రా? వై వ్యము జ్యోతి 

వము పౌరోహపిత్యు మాధ్వరఇవమాభిచారిక కర్మ నూ స్తిక ఇమతధర్మ 

బోధలు మర్మతో పడేశములు చేయేల నకలజ్ఞాత వస్తుక్జాపకక ర్మగురు 

పాదతీర్థ నేవావిధు లివస్నియును స్యా ర్ధపరులగు రుశీంభరులు వంచ 

కలు నగునంసారుల కెంతమా[(తముం బసికి రావు అఆవాంకాఠరమీమ 

శారదూషీతులగు వారికి శా స్ర్రములర్థముకాన్ర వతేయు మునుల 

ముఖ్యాభి పాయము బొ తిగాం చెలియదు స్వార్థ త్యాగులై నకల 

భూతదయావరులై సర్భలోకో వకారపరాయణు లె నసజ్ఞనుల కెల్లి | శులి 

స శ్ర్రఎరేలుయదార్థ ముగాబోధపడునుగాసియట్టి వి ద్యాంసులభో ధనశీవ ర్త 

నము కులటకు రుచించనట్టులవాం కారమమశా రాభిమానదూవషీతులగు 

సంసారులకు రవంత యువంటగను నకలజగ త్కా.రగముల సడిపించునధి బేవ 

తలు సకల'జేవతల యను గహమును సంపాదించుకొనంగల మర్మ తకర్మ 

ములు నతీం దియస్వర్షనరకములు నానావిధదేవతలు వివిధావథములు 

(శుతిన్నృలిపు రాకేతివోసక ధితములె నయివాపరనంతరణోే పాయములు 

వా _స్తవములు గానున్న వృటికిం గే వలలోకో వ కార ఫరాయణులునంసారు 
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లలో మెలంగుట మిక్కిలి యరుదుగాన సశలళాస్రుము లపార్థముగా 

ర్థవరులగువంచకులచేం (బక్ టింపంబడుటచే నద్దమ లోని ధనము 

మూటన లెసే (శుతిన్మృతి_ పయో జనము వృథా పయాసకరమును 

నివృలమునై. శేవలమువరపోమణార్థమై సంసారరో గాభి వర్గక మై యనర్థ 

మగుట మనుమ్యులకు నవాజమగు దురదృష్టము తనతోడిపాటి 
జీవ్రలుపోయిగానుంటకై తసకష్టములు మజుచిమయైన సంతోమ్ంచుచు 

“న న్వేజనాః సుఖినోభవ నూ లోకులంవతు పోయిగానుంటవై 

కోతుటయే మనుమష్యుం. డాచరింపవలసిననిధి యని సర్యళుతి _స్ఫృతి 

ఫురాజేతిపోసముల తాత్పర్యమని స్వార్ధ త్యాగియై నలోకోపకారపరా 

యణుండగుసద్దను నకుబోధపడక మా వదు అట్టినర్వ భూతవయాపరుం డై 

లోకోపకారపరాయణుం డైన నద్దనుండుమూ_త మే యదమాను. జాస్తి 

కండు వె దికుం డనూబానుడును చారమార్థికుం తనందగును 

“యతో వాచో నివర్త నే అ పావ్య మనసాసవా” చతుర్వి 

భఛాఖినసయవి కేవము లు మఖస్సవో౭గూడ నేత _త్తము నెటుంగజాలక 

యాసత్యప దార్థము నెప్పటికై నం "ఊలిఎకొ నంజాలమని బొత్తిగా 

నాస వదలుకొని మళ్ళుచున్నవో యన్ను శుత్య సారము గా రెక్క 

పట్టుకొనె జలిమింబట్టినం బగలురాసనిచాసికి6 దన వెంటరమని కారు 

మబ్బు గమ్మిన యామాసనడి రేయి న్రనసన్న చేసిన చందమువం (త్వ 

తముగా గురువు లావ్రుల బోధించినను చెలియనిత త్రము, మూలగ 

సంజ్ఞలగు నశ్షరమువేతను మతీ యనాదిగాం బరంపరాగతము 

లగుటచే సామర్ధ్యము జీర్ణించి యుచ్చారణసౌవ్షవము బొత్తిగా 
వక € 9 —3 

నశించి నంనారపాపపంకిలహృవనయులగు సాట్టమూతిపండీతమ్మనుస్ట 
€ 

లచే సపస్వరముగా కూటియాసతో మొజఆంగావింపంబడిన శాశ్శాజు 

ధ్యనులచేతను వెండియు నహంశారవిమూథులగు కుశ్రీంభరులచేత 

పాతము పార ప గాన రముగా వ్యాఖ్యాన మొనర్పంబడుట చేతనువ్యవస్థ 



తేని నానారములళో. (టెతిశబ్బమున. గుంన్క తే భావు నానావర్శ మూల 

దోంచు నృటికమువలి వి భాంతిజనకమగట'చేతను చేదశా, స్తముల 
యందలి మున్మిపో క భావ యెంతో మతి యా'వేవనా(స్రుములయందు 
స్వమ తాభిమానులగు వంచకులు మార్చి, దూర్చినమాట లెన్నో 

యల్పజీవులగు వ. రులు కనిపె పెట్టం వరముకాదు 

“మ ద్లోం =ల్పి కలకి” వు ద్హశబ్బము. నకు నె ఎ వేలశిబ్బమ వకు 

వై ద్యశాహ్రుమున నర్ధవేమి? ముద్ద ర బస అనియు సల్పచల 

మజా విశేమవాతెమును బుట్టి పక త్వరగా జీర్ణ మగుసనియు నర 
ములు చెప్పుచున్నారు ముద్ద యనుశేబ్బ వసాదియ సంస్కృత 
ఛావకదా? ముద్ద మనుశబ్దమున కనాదీగ నాం ధుల కర్ణము చెప్పు 

టకుం 'బెస లనుశస్తముంగూడ్ నంన్యాకతముతోపా టున్న దనపీలా ? 
పిడలు గాం న దొడ లెదుగుచున్న కొలది బయలగు 

రోమ రాజివలె ననాదిగా మాతృ భావ పవ ర్రించినకెలంది నా ము 
మి వల౫ చేకశావల కూడ (బవెర్తి రిలుచుంటకేస దియము? మాతృ 

ఛభావయన నొడలికి బీజము చెట్టునకు ఎత్తువలె ఇభి౭ భావలకు 
మూలమగుధ్వ.. విశేవము సంస్కృత పాక తా ద్య ఖిలరావలకు,నానా 
వర్షములు పెక్కురకముల కొలతలు పలువిధముల యంచములు 

గల శరీరస్థితుల శకాదెకారణము మినుమర్థి౭కం జ రాశయమగు 

విధమున న వ్యాకృ కాకాశ నసుణమణగు నిత్యావ్య_కశబ్లమే మతాల 

మనక తీఆదు ముదమనంగాం బెన నియం బెబరగింజ పెసర 
"వెంక్క..."పనరాకు. పెనరవించె. పెసరకౌయ. ముదిరిపండిన పెనరవేను- 

పెసలలో నెన్నిరకములున్న వో పచ్చ పెసర- నల్ల పెనర. విల్లిపెవర 

వెందలుగాపసరవే లెన్నివీధములో. యేెపెన లేగుణమునిచ్చు నో. 
యరో౫ము శాంతించుట కేపెస లెట్లు వాడనలయునో_ వచ్చిదా 

శే కుడికించనచా ? పప్పా లేక పిండియా ? యేవయసువారి కెట్ట 
ఉక కాన్న 
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రోగ్షమున కెంతమ్మాతే మేవేళలం చెట్టునేవించవలయునో (్రౌజ్ఞుంగు 

గురువులు బుద్ధి మంతాంలగు క్రిములకు (అ్రక్నతుమగా బోధించి 

చప్పటికి[ బమా దముచేనవ్వుడ ప ఉప వయోగమూ౭మున నౌవధ 

చేస శివృలమగుచుండంగా ననా వుటెని సర్ద పయను నంస్మ్భత 

ముతకు మొన్న మొన్న బుట్తిన కొండ భావవంటి తెలుగసలోనావా 

లని ల మెనరో యెస్నుయడో చింకి తాటాకులతలతోం బశో_రినారని 

డబ్చాబతోం జిన్నా వాలో పెద్ద వాలో వర్గావాలో సరసాజాలొ 

చేదేశపావాలో యొట్టియా వాలోనిజమైనయావాలో తే కావాలవంటి 

యింకొక గింజలో యెన్ని యో నూత కంటికి బెట్టి నది తుంటి 

శంటించి రొక్క_మును శేపజముశ లంకీంచుకొనుచు దుంఓరులు 

శామే శ్యొస్రుపండితేలముఎయును నమవైవ్యమే ఇా(స్త్రీయమని 

యును పదిరినవ్వశు తెమ్ము ఐయోదకత్యమనియు లేనిచో చైవ 

మనియును స్వలాభముకై కోేంచినుల్ల ందులు చేయుచు తనది 

కానిచో గోదావరివజుకు చేంశరమన్న్నట్లు వె వారికి మా శా వయో 

గము కావించి ముందుగా మందుకొజకని డబ్బులంకించుకొని తమ 

యప స యోగముచే( గొ_త్తరో శములంబుట్టిం చు నపన్ఫుత్నువులకు 

గాంణమియి లోక దోహమాచరించువిధమునం యాజకులమనియు 

ననువానులమసియును శో కియులమనియును దంభ వేవములతో 

మూాథును వంచించి యకారకరణములు న్హీలములు జాగుప్పేతే 

ములు బీభత్పములుసగు మం తేతం త పయోగమాచే యుట వ్యర్థము 

వుంచి మంచి రాచ సబల ములిగి పాకాన చియనాధ జంతులగు 

మేళలం 'బెక్కున్మిక్క-లి కూళతనను స మెడలంబిసికించి వే దార్థ యులు 

కాము స్గయముగాం జూచివచ్చిన ట్లభియించుచు యజ్ఞ జేవతులు 

తమ కోవడుచున్నటు కన్నుల మిటకరించుచు బొంతకాకులవలె (శుతి 

నుతియును లేక యపస్వరముగ నార్పుచు నుధ్రాతలు హోత లాగ్నీ 
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_(థుంమని పొట్టలుబ్బ తెగతిని (కావి (కతుశాలం బర్విడు చు 

బౌండరీక ము బహి*ంగఫుపందిలికూటము ? సోమాసితలవిబ్బంచు 3X 

ఆాళినవ్వులు దశ్నీణలు కాక కట్నము ఎ కానుక లందుటకై చేయ 
టక్కు_లు తామే ద్విజాల మనియు (బాహ్మణులసియు శో చియుల 

మనియుం దమకు స్వర్తము బె లెడెడముగాం కేతులకందివచ్చు చున్న 
వనియు, పావనుంమవియు నితరులంవజును గర శబావ్యాలు మైచ్చుల 

నస్సృశ్యు లనియును స్వార్ధవ రాయణు లె పండితమ్మను లై యవాం 

శారమున మతిమాలి యున్నత్తులవ లె దొంగలఅవ లె దు రార్థులు 

ెక్క_ండుకు టగా గుమిగూడి (పాశిహింస కావించుచులోక దోవా 
మాచరించు చున్నారని కరుణానము దుం డగు గ"తమబుద్ధుండు 
వేసినబోధ యంతయు నృ్నహేతుకమనకతీజదు 

వది డపహోమమం తేములజే ేవతల స్యధీనముచేసి 
కొన్నట్టు దంభముజూవు నిక్క. టికయాజకులు తమరోగముల మౌన్ను 

కొనయగలిగిరా P య థెష్టముగా (బతంకగలిగి రా ? తమశారిం వాగు 

పర్చగలిగిరా ? వేవము లేనియో వురాణమునులు (శుతులెట్లు 
పలకిరో యా వేవ వాకషిములకు మున-.లొసర్చిన వ్యాఖావ్రనసముల 

శార్పర్య మేమో కల్చ్పమెట్లుుడవలయునో_ కూటేకై వృ _క్రికల్పించు 

కొసి సోమరు లె కర్మ చెడిపోవునని రబడ అయ్యం బెక్కు._ నారులు 

కనికరము లేక ఎలడవ్వనులకే వగాం 'బెండ్లాదుచు | బవ్మాలోక మునుండి 

శాముమాతమే యూడివడ్లట్టు విచ్చి పిచ్చి చేవములతో వగ్గిమెల బుగి 
LU ర లా ల ga 2 

మెల సిరు మెం వింగ్ చెల యని తునందర్భ పలాపము లొవ 

ర్వ్పుచు లోకోపకారముగా మనో వాక్కాయకర్మములం గహ 
శు 

వడి సిహ్కా+పట్యముగా సత్యముగా నాయముగా నర్వ పాణుల 

కువశారముగా నర్భ్వభూతేనములై దయతో సంచరింపక వళు 

మాలభేతి” యను వాక్యమునకు చేలికిం జెకి న వేవకత్రీ 
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కుశలం బల్మింజంఎ యావ పనగ్గిలో వెల్చవలయునిది వేద వ్యాఖ్యాతల 

శార్పర్యమని గతానుగతిక మ.గా నష్టనం వ దాయమని మ: సలమ్మ 

దయ్య పుముచ్చటలనమ్మమూఢులచంవమున భూత దోపాులు లోక 

వంచకులు, శేవలస్వార్గపరు ) దయావిహీనులు, |పాణిహొంసకులు 

అయినవారు వైదికం పాడుజన్నా గటులకు తెలివా_తేటా ? శ థి 

కానమా ? నరజ్ఞానగూ ? సాలజగ ఏంజక సవాజ పాండిత్య మా P 

సర్వతంత గగతం|తే శకియా? వయయా? దాశ్షిణంమా? సిగ్గా? 

లక్షా? ధెర్భమా? పౌరువమా? పర_కేయన్పహ ననూ? పోవీకూటి-కై 
యోన్ని వోకిళ్ళుపోనీ మజెన్ని వేవములు వేయనీ ఏరి కేమి చేటుగాల 
మన్యాయముగా వ ఓ (కాణిహింస (కీతుమివ. న్లావించు 

చున్నా రే? ఈ శబ మున కీయర్థ మనియు నీధ్వని కీదిమూ _మనియును 

నిర్రేశింప నెవ్వఠీిశక్యమ గై 

వివిధజేశములందు వివిధజాతులలో వివిధసంఘముల యందలి 
వివిధకుటుంబములలో వివిధవయస్సులు నవావానములం బట్టి వివిధనమ 
యంబుల వివిధ వసంగములకతమున నొక్క_శబ్ల మే యొక్క. ధ్యనియే 
వివిధ కాత్పర్యంబులుగ బరిగణింపంబడునని తెలియక “పశునూల 
శేతియనువిధికి జేవతా( వీతికె కొన్ని రకములజంతు వ్రలం జంపవలయు 
సని మాంసాశనులై కూళలె హింసాపరు.లె త మ పాణంబులు 
తమకెంతదీవియో యితరుల కట్టుండునని యెంచక తమయా సి 
భ్యవనమూగాం దాంచుకొని యితేరుల్మ శవము వెచ్చ బెట్టించు ధూ ర్తుల 
వల కా ముప్పాొద్దుల మెక్కి. యితరుల శేకాదళిం జాటు తుంటరి 
వలె తప్రయాలికి ముసుణిడి యొకునాలి నెగాదిగంజూచుపోకిరివ లె 
వ్యవహరించు వై దికమ్మన్యుల నేమనవలయు? జీవత్సశువునకుం (బలిని 
థిగాం చిష్టపళువును వేయు వై వవమతమును జగద్దురు వంగీకరించిన 
'శాత్పర్య 'వెజీగియు. నెజుంగ కింకను జీవత్పశుపింసనొనర్సు 
మూరుల 2s 09 వ నేమనవచ్చును నహింస్కాత్సర్య భూ తాని అను ర 
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మెజబుంగంజాలపి వలా ల ఐం కాయ లీంయు జ పునట్లు వె డిక్రమ్మ 

నుషలు (కణువు 0 బన వ్ర 6 జంపుచున్నారు 

న నసాతేము ఛందస్పవియు ఎ ఫెవయసపియును రెండువిధ 

ములు ఇంవస్పనగా సపౌరుపషేయవాక్క-గ వేవము భామయనంగాం 

| కాకృతులగు లోకు లనో్యన ముం వమయాభ్ళి పాయములు తెల్పు 

కొనటకే యుపషయోగించుకొన. సంజ్ఞావి శేమడ. కధని నిత్యా 

పౌరుషేయా వాక్య తావ, క్తా వకిచ్చేదా(ఖండక బ్ఞము "వేదము ఆది 

సమ్ముదహోవవలె సనాదిగా సహదమై యనిర్య చనియ మై నిత్యమై 

యమానవ. వేద్యమెన యాకాశగుణమ _ ఆశబ్ద మును లోకోవకార 

ఈ రాంక౯ఖు లతీందియదష్టలగుమునులు కాలబోధై “జీవత _కు6 

గన.ముక్కులతో శిలాదారుమయమ. లు గా విగహములంగల్పించివట్లు 
వైవధ్య్వాన ౫ కల్లి జనలు తరించుటకొఆకను నక లప దార్థజ్ఞావము 

కలుగుటక్ ఆకును బక్ఫిత్మి వత్యయము లేర్చరి? దై వస్తు తికై బుగ్యేవము 

గాను ర్రైవథ్యాసపుపనిరు-వలి యాయానము  తెలియసీకుండు 

టకై ఛాన్యపుమజులం బనిచేయు వారలకు బడ వలన్లాగు వారోన్ 

రంజనము. వుట్టించుటకు బాటవంటి సామవేదము న్లూటికై యజుర్వేద 

కల్పవీథానము సనృన్నిరి శిలాదారువి గహనున నవయవములకు 

_మొక్కు_ట యామ్మి గవాములం బశాజిం చుట సాల్మ గామములం గడు 

గుట చేవశార్బవ మె నర్ప్చుట యను సకలయజ్ఞ ముం దేవతా వీతికై 

ధ్యన్ని గాహియరం్మ తేములవలె నొకరినొక రనాదికాలమునుండి జగ 

డన్ముగవాబుద్ధి చే పురు వారాతు(డు మొదలు వేడ వ్యాఖా్యత లుయుగాను 

సారముగా ననేకవిధములు ” వివిధలో కాభిరుచికిందగునట్లు మొత్తము 

సుని చిత్తము ధార్షానాయ త్రముశకావించి జనులను దఏంచం జీయుళు. 

శచేక మూార్షములుగా “అధశ కాను శానవమ్” ఆని వశరజలిమున్యాదో 

మహో భవ్య కారులు శళ్చార్ధ్థముఅ నువన్యసించి, “జీ లీ? అన్ను 
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మర్మ తేముసకు శబ్లవరముగా వె యాకరుణులు నగ్ని పరముగా 

బూరమిానమాంసకులు నర్గముచేయుటచే “పశుమా లశేతి పశు 

వనయగాం జి తము- అలభేత యనయగా చెవాయ త్రముచేయుట 

రక గా మొ త్రముడు “పచ మాలభేతి” యను వాక్యముపకు 

మన వలు తమచి లే తమను దైవాయ _త్రేము కావింవవలయునని 

మల శౌర్ధము అనవచ్చును పతం యందు. గల్పము సర్యలోకోపకార 

మగువడువడి యానడువడి తీరు న్యాయముగాం గప్ట ౫వపడి వ్యవసాయము 

కేయుట పండించుట తనతోడిపాటిజంతువుల వ eC 

సుఖ పెట్టి తా గుడిచి సుఖభించుట_ సర్వభూత వయాపరుండ గుటచే 

వనుండు మ నంతొవముతో పోయిగా (బతికి 

యేకోరి_యు'లేక చేవాయా(తేనడువుట_ ఇడి సర్వ వేదముల 

ఫలి తార్థము “వజాఐలి రాత్మనోవపాముదఖ్కి. “త్ ౫” హ్మయగ్నిలో 

హోమము చేయుటకై తసకడుపులోని వవ యనెడి పేంగు సపెటికివె చె 

వవంగాం |(బజాపతియొక్క._. శరీరము ర కాస్టిచర్ధమయ మనియు 

సో్కముగాం దన పేంగు తవకడువుచించుకొన్సి హోమమునకై -పెజుకు 

కొన్నాండని చెప్పవచ్చునా? (పజాపతి చేహమ ౧హాడ మనుమృ 

ఊేహమున ల బాం చభ్గౌతికమని చెప్పవచ్చువా ? యజ్ఞ మహి మనుగొని 

యాడుట కై యర వావముగా వాళుతి (కవ ర్తించుచున్నదిగాననా 

(శుతులకుశళ్చార్థను మౌార్చిచెపస్పవలసియ న్నది కానోపళుమూలభేత)” 

యను వాశక్యమునకు మేంశళలందెంవీ బలియిచ్చుట యని యర్థము 

చెప్పరాదు మాంసాశనులగు (కూరమనువ్యులు యజ్ఞ ముమివ బెట్టి 

చేకచోదితమని యనే కార్గములిచ్చు శబ్ద మునకుంద మయిష్తాను పారముగా 

నర్థము చెప్పి చవేదాంగవని [కౌతవిధులను వమలు ప్రాన సారముగా 

శివ్హనం పదాయమని | పకెటించుచు (గామ దేవతజారరకు (మొక్కు 

కొన్న మాంసభశ్నకులవలె ( చై దికుల నియు uy వహ్య్మాణులమునియు) 
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నంధవరంపరాన్ను శుతము గానాన్న శబ్దవి శేవములను వే తలమనుకొని 
విజ్ఞఎగి య ద్ధాపీంచూడు పామరరంజకముగా బొమమ శలొటలు నాటక 

(పదర్శ సములవి ధ వున వివిథ కతు! కియాకలాప ములను విధిచోోడితము 
లని మూఢులం బెవరించుచ వంభ వేషముల. దోొంగనివ్షలః కౌంటు 

చేష్ణంతోం చాపమెజుంగతి స్తాధుజ-తంవుల నుడకపోమణవృ తి తిగా 
జ మేసనియ. మట్క- ర్శనిరతులవ.సియు డంభమ గాం జాటు 

కొనుచం గవలవరమార్థను. సకుమాగతమే యత్నించుచున్న ట్లగ 
వడుచుం నడువ లత గర్మ చెడివోవువపి మివ వెటి నూనూయప 
[పాయవుచేడియల శేవగాం బలవరుం బెండ్లాడి యె షి పాాకభోగంబుల 

సంతుష్ట్రిగొనక సోమరులె న ముస్లి బావం డు క పళుమాలఖీత యము 

శ్లబ్దమ. pr చేవ౩లేే పెరు చెబ్బ మేయశ్లంజంపి తినవచ్చునన చున్నారు 

“నహింస్యా త్పర్వ భూ తానో యజ్ఞార్థమ తెప్ప భూతపహాలన చేయం 

శసాడవసీ వవ్నిప్తార్థము చెబ్పనారు ఏదడంతువువై నను జంపంగాడడని 

విధింత చున్న తికి “దె కేయహిం నాంవినా” (కతువునందు తప్ప 

నన్న పత్నీ పార్ధ మేలచెప్పవలెను ? జూద్దురువు లీమా(త మైనం బూర్యా 

చారకల్పముని కనుజ్ఞ యిచ్చి నం గాని మ విధానములు నిస్చారములె 

పామరులకు రుచింయక మొద లే దేవ కాచింతనముమానుకోని యేన 

ముగా జంతుల ని శ్రతీమాజీచం పెవరని యర్దాంగ్కారముగాం దలలోని 

పేలు మంచమండలినలులున జంవపంబడుట కొవ్వకొ న్నట్లో“యజ్ఞదీత 

"నందఆంవపహో౦ వంగలరు ? వేన ములలో లక్ష కొడుగచదా యట్లు 

శేవల (శో తియుండై నవాండు తిండికై కాక కేవలహోనూర్థ మై 
మిక్కి.లిదుర్తళమగు లక్షణములుగలపళువును హీంసింపవచ్చు వసి” 

(క "తమతస్థాపనమున కెవంజడిరి శామ్రముకంకు నాచారమః 

బతీయము పారంపక్యముగావచ్చునాారము మంశిద్రైవను కెడ్డ 

ఛై సను నూన్నకొన నేరరు మత్తీయును మానుకొనుటకుం జేఎనయుప టే 
జ్జ 



జఇండవ (వకాశ్ మః రికీ 
జే 

నుచే మంచోజదులుకీడ గును వూ ర్యాబార 'మెందూకుంబున్షైనో 

యాయాచార తుంతేవరక వలరివింవవలయునో యెంతవ ఆకు. (బక్కత 

శాలానుసారముగా మాల్చుకొనవలెనో యెవ్వ డెట్టె నడత (వజోవ 

శారమగునో బాగుగ నాలోచింప* “శ తాంధాః కూపం (విశ స్త” 

యనున ట్లొకవు న్తకమునకుం (బతి వాయుచు నావున్తకవ్మతవమునం 

డచ్చినంరాంగయుంట: జాచి తా (వాయు బతిలో నీంగనుజంవి తెచ్చి 

యంటించిన మవూరునివ లె. గాలవశముచేత శ్రిప్లాచారముల ధూ రుల 

గాని యవివేకులు గాని యొవర్చినమార్పులుగూడ  నాశిప్లాణారము 

లోనివేయని గతానుగరికు'లె యుకాయు కృవివేశహినులె వేదవే త్ర 

అయ్యును ముగులంబంఢితులయ్యును స్వార్ధవరు లై కొందటును 

మంచికింబోయినం జెడ్డవచ్చు నేశరాయని కొందణజును సర్గము విమ్లు 

మాయ మనియు వై రాగ్యమున నువేశ్షించి కొలదటును శిస్టాజార 

మగా సవలంబింపంబడినదు రాచారము లడంపనేరకున్నారు అన్ని 

దురాణారంములలోను మణీ యగ్నాపాపములలోను మిక్కి_లిఘోర 

మైనది చంవ్రటక న్న మ ఆద్దియ్మనుగా నని స్వ థావము ౫-6 దమ బతుకు 

నందలి దీఎంగలజనుల కంవ ఆికిం (జతఖతూనుభవ మేక epee వున వ్యు 

బలియిచ్చునాచార మేలమాస్సి చిరో యా హేతువునే బాగుగ 

దలపోని మనుపష్యేతరవళు బలికూడ మాన్పింపరేల” మనుమ్యులకు 

పిమ్మ బనుకువ లె జంతువులకు వమ్మ బతుకుందీపియని తల ఇవవికూళల 

తగవుస్టీ ర యముడు లేడా? అ కాలమృత్యువు న్యాయస్థానము 

pm? 

“ఎందు కట్టు ఘోష్.0 చెదు (పాణహీంసచేయ గూడదు కూడ 

వసే భూశహీంనవలనంగాని భూతములు (బతుశ నెరవు అవామన్న 

శువానున్న మవామన్న మహామన్నానోఒన్నాదో2౬న్నా దిియన్న 
మము నేనీ యన్నశబును భశ్చీంచువాంచును చేదే యిని యతి 



కీ! జగజ్జ్యో తీ 

యుద్ధోపీంచుట  కనిపెట్టవా ? అశేశకోట్ల కీటకములతో శీవాణు 
వుఎతో నిండినగాలి నివిశ్వాన వాయువుతో దిగవీల్చక జీవింపగలవా? 
"లెగ్స్ లేక మిలమిలలానుచు | ఐతుకు చున్న పురువ్రలతోనిండినజలము ను 
(చాగక జివిపగలవా ? వేయేల ని బతుకంతయు నితరజీవహీంన 

వల్ల నేశదా కొసనాగుచున్నది? జీవికి జీవియే యాధారము_ఎమాంస 

భక్షణమే తప్పనెవవు  వెదనింవయును వె దికనించయును గావించి 

(గతువు ౦ బళువాంస నంకూడద నెదవని” యడిగిన నీదినో వనమా 

ఛానవమ _ హత కు మూతను నాబ్లు వురుపార ములను 

నం పాదించుకొనుట మన-మ్యజీవీతమ. నకు. (బయోజనక గముకదా? 

“పరోపకారారమిదం శరీరమ్” కనుక (బకికిన సార్ధక యు లోకో 

కారముగానడుచుట. లోక మనంగా నవాంకారమమకాగములతో 

స్వ చేవోభిమానమున జీవి తేచ్చత సుఖంపంగోరి కరచరణావ్యవయ 

వములతో మనోవాక్కాయకర్శములచే _వ్రవ్యగుణకర్మసామావ్య 

వి కేవన 5 నారాల కారం అర రతర (బకటించుచుఏరు 

మనుమృు లివి వళువు లివ్వి జడములు_ మహన మవాద్వి వేశములతో 

గష్టము న్పబ్బంచుకొనుటకును సుఖమును బొందుటకును యత్నించు 

కద్రువ వులు తవకు6 గాన్పించునో యట్టి జంతున మూ వాము జంగ వ 

జీవలోమ. తేక్కి-నది స్థావరజీవలోక ము- తనకుం చెలియంబడిన 

చెల్లలోకమే- లోకము శాని దెద్దియును లేదు మతీయుం జై తన్మము 

కాని పజార్ల మెద్దియున. లే దంతయుం (_చాామయమే జీవమయమే 

“హరిము కమ కానివస్తువు పరమాణువు లేదు” అన్నట్లు జీవికాసి 

లోకమేలేదు అయినన వనవలె ఖేదమోదములగపర్ప్చు జంతువులు 

తవజాతి గారు తనబ ధువులు తనహితులం దాః ( బేమించుచున్నట్లా 

( సేమిిచువాండు స స లోకోవకారియనంబడి (బతక 

“గా నొరులసుఖ షెట్టుట చేం చా సుఖముగ (బతుక గలండసి 



*ండవ [వకాశను జీర 

రల్ల శతీంగినసంగలతియే. చావునకుం చెగి పక లంకణముచేయరా 

వన్నట్లు నచ్చి దానందలక్ష్మణుండగు పరమాత్మలో లయమంది క వల్య 

తుందుటయే పరమ పురుపార్గముగను క వల్య మనంగా తాశ్వ 

తముగా సకల భూత దయతోనొప్పుట కనుకను కావాల 
శుచినందినందప్ప  సంతళ్ళుచి కలుగదుగనుకను మనోవాక్కాయ 

కర్మములతో నకల్మపాణులం (బేమించుటచే సంపూర్ణతృ ప్రమాూపక 
మగు చ్వైవల్య మబ్బునుగనకను ద్చేవముచేత మనస్సంతుప్టీ తా త్తిగా 

చెడిపోశ్రను గనుక, తిండికె నను జంతువుఎ౦ం జంపుట కలవడనొల్రిని 

మనుమ్యుండు తనతోడిపాటిమనువ్యు లనుజంపజాల కుంటచేతను జంతు 

హీంగకుం వగిశ నరక పతన హేతుక కార్యముగాని [కూరసాధన 

ములు గాని లొ త్తిగా వినర్జించుట కలవాటుపడిననాండు పొరపాటున 

నై సలేససంఘములోన వారికెవ్వరికై న నెన్నండును పాణిహింనవేయం 

గలశ క్తి లొతుగా నుంకదునుోజ తువ్ర న్లొట్టుటకుంగాని చ పు 

టకుంగాని జొత్తుగా నలవాటుపడనివారు లేమతోడి పాటిమునువ్య్యల ౦ 

(బఐమావముననై హింసించు సాధనములు దాల్చకుంట చేతను నకల 

జారవయంగలమనుమ్యులు మాంసాశనముమాని యొరుం పాణమ లు 

"గాచి సుఖముగా తాము (బకి కెదరుగనుక నె “అహింసా పరమో 

ధర్మబొ అనువచనము “నహింసా తృర్వభూ తాని” యను (నతి 

శిరోవిధి వాక్యము నశాదిగా న్మపలిహతములు గా నభిలలోకసమ్మతేము 

లుగా యుక్తియు కృముంలె తన రారుచుంటమే నహింసా వత మిట్లు 

తోడ్పాటిజనులకు మాటిమాటికి స్వ భావముగాబోధింపవలసివచ్చెన 
శావనావశమున మనస్సు రాగ బ్వ్యేవములంది క ఫ(తిమముగానాటకము. 
శందువలె వికారపడునుగాని శరీరమున కితరులవేం గలిగి ననొష్పివంస 
నిక్క_ముగా వ్షోభించును దూవణభూవణతిరస్కాగములు వీల్ల కాయ 

తిట్టెనిట్టు మనస్సును నొగిలింపతేదు ఎల్ల కాయ నతికిననఆుకు “ఫేరీర 
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మును గాయపక్నిచాధింపకమానదు శ గవేదనము నిక్కము 

మనో వేదనము కృ తిమేమునసంకల్ప వశమునాగలవలె మృమయున 
తిబ్బుట వెక్కి రించట.  యెగతాళలిెచేయుట పెలికీ తెలియని వాకి 

నొకప్వుడ. కుఃఖట్టునెమోగాని కొబ్లుట చేహథామలనంవతివి తప్పక 

దుఃఖ పెట్ట! మూావదు తెట్ల కుం గొ ట్రకై న నొవష్వుకొనును గాని చంక 

జడుట కొప్పకొనుటబ _వాశేన్వ భావము కాదు. కాంబట్టి చంపంబూనుటి 

కన్న (గెరృృమును జంపుటకన్న6 కామమ చు వతి యితర వెస్టియా 

నాదు. తమకుంగాని యితరజంతువ్రఅకుంగాస్ స్మి చాహారవిహార 

సౌఖ్ధిముల నృంగముకలుగం జేయంబోని నెశరుగలమవమున్ఫ్యులం 

నాసకులగానీ యాస్పకులుగాసి యేజాతివారుగానీ. (క్ర్రీలుగానీ 
వురువులుగానీ మతి యేనడువడినుండసీ సజ్ఞనులే యవుదురు.. కాసి 

దుర్దనులెంతిమ్మా తమన్దానేరరు. భార్యలభ ర లు ఆర్య లనార్యులు 

నా బకులా స్తకులుస గో తులనమానగో మలు పాతు పాతులణకొని 

మిధ్యా చారములను దాంభికులు వంచకులు స్వార్థవ రాయణులు 

కల్సింఛి ఎన్నికలు. వై పీత్యములు 'లేవిపోనివన్నెలు వేమమాలు 

రచనావిశేవము ఆఅ వ్యావవోరికమ. ల గాని ల గ [దితుక్షుత 

కవశ్సక_ర్హవములుం Se లెంతమ్మాతేయు నాశ 

“మరణం (పకృతి శృరిరిణాం వ్ళ్ళతి రీ వితముచ్వ కే బువా ని 

క్షణముప్ఫ్యవలివ్ద లే క్వ సన్యదిజంతుక్ననులా భౌ వాససౌ” కురణమః 

_పక్ఫతి_జీవనము విళ్ళతి_ శరీరము బోడ గాంబుట్టుట (పకృతి. వస్తా 

ద్యలంకారమ.లతో్ ౬ బిదపలవ్పట్టుట వికృతి. _పకృతియగు మరణా 
వస్థయందు జీవసలాభనష్టములు రెండునులేవ్రు వికృతయగు జీవా 

థారణావస్థ యడ జీవనలాభము కలదు కాబట్టి యొక్క_తణన్యూూత 

మూఎరితీయుచున్నప్పటికి జంతువ్ర జీవన లాభముశలేే యగును 

కాబట్టి పతిడంతువును (సాణలాభకరజ్రుగు[బదుకునే తోరంవగినది 
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“ జలికియుండిన సుఖములు వడయవచ్చుగొ అనునట్లు స్వ భావముగా 

నన్ని కష్టములు. సహీంచియోనను సకల జంతున్రు (బత-కుటై కోరు 
లు మె ౬. 

చుంట యెల్హర కనుభవమయినసంగతియీక దా |! కాంబట్టి యటి 
యుసు పూడ్చి జంయమెన్సుం నెమివచే*నై నం దడ-వుట క దయయీ 

నరా ర్హిగాంగం స ర్నెశ్వరుడు వేవశా(స్రుముఖము- నెప్పటికిని 

వొసిసపండని శగవ తుని దయాతత్త్వ మెజీంగిన వేత్తలు “దును మభూఅ 

భత యను (శుతికి జ తువుంను దేవతావీతికై చంవవలనినడను 

వయ రవంతయెనను జెప్పనొొల్లరు 

_ుక్నేకమశే కార్హము_తో వ్వవహాకింపంబడు . సంజ్ఞారూవము 
అగు సశారాదివర్ణిము లుదా త్తాదిస్వరములు మొదలగునానారూవక 

చతుక్భభాభిఎ కుది శేమను ౬ న్ని యాను సర్వలోకోవకారముగా విని 
యోగింపసవ_గనజిడనియే “ఆజేవళాస్ర్రముల న. ఖాాభ్మి పాయమని 
నిజిలాదిమును ల. నెల్ల డించుచు సొనాపధజనాభిరుచుల నన సరించి 

నానావిధసంజ్ఞారబో ధక శబ్ద జా_మ న సమ_స్తవేవ శాస్త్రముల నిర్వంచి 

చుట తెలియక మాంసాశేనవృ సనాధీనుంగు (కూరమన వ్యులు వేన 
కొ వ్రుముల క పార్ట మలుచేస్ని కౌతస్మా_ర్హతం[తములు నడిఎంచుట 

మిక్కిలి హేయనును శోచనీయమును “అగ్ని మోాశే వురోహితమ్” 
శరీరమును బోవీంచుజత రాగ్నినిం గోరు చున్నాను అనినేను వోయిగా 

దిన్న యన్న మును జీర్ణ ముచేయంగల జర రాగ్నిశక్రి నాసించుచున్న 

ననువర్గమునం దనయాంకలిందా నెతీంగినతోడనే | ప పథమమునం 
నోరుట యిన్ని వేవమూలకు మొదటివగు ముస్వావముమొక్క_ మొట్ట 

మొడటిమంతను కెలుపుచున్నది పద్యరూపకమైనబుగ్వేదమే 
సస్య రాత్మశముగాను లయవి కేవముగా (ౌవ్యముగాం వాడంబడ్ 
కేవలవాచిశాభినయస్య రూపమై సామవేవమనజడుచున్నది *బన్సే. 
ళ్ ర్ల కాయని మొడలిడన యజు ర్యే వమునకు “ఇవ మేవోర్ట్ ౦ 
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యజమానాయకధాతి” ఆన్న మే (బ్రమేకం గోరినజంతువ్రుకకు బుషి 

నిచ్చుచున్నదని _కావ్మాణ మర్భ మునుఎేశించు శీవలవాచిశాఖినయ 
విశేషమైయ. “్నది “ఇచితో్టల్లి కేరి పలాశశాఖాంఛిక త్రి” అని 
యజమానుడు మోదుగుచెట్ట.కొమ్మను నజుకు చున్నా (డని చతు 
ర్యిధాఖిన యవి కే ఇపషము చేంద నజేవామతో సంబంధింపక వేటుగా 

నున్న జంగమస్థావరవచదార్లము. నుపయోగి చుకొనువిధముశు శిశ్రా 
వ్యాకరణ చృందో జోఇతివక ఎవ లెజీంగించుచున్నవి చెం _త్తముపె 

సమ స్తవేద శౌ వెులవ నశ నిజాడు పొాందలగలఫలము నిత్యసంతున్ల 

శీవశము వమడంగముల (పష యోజనమ. చవేశముంననుసరించి శాశ్వత 
సుఖజీవనమును సంపాదించికొ ఇగ ంనడువశి ఉసుజులకు శరీరము 
నకు గలసంబ ధమువంటిది వేదము కునువేడాంగ ములకును. మానసిక 

ములు వేదములు వేదాంగములు వై హికములు ఆరతీం దియంబులు 

దివ్యస్యరూ పవి కేమములు క బుద్ధి ప్రవ ర్తకేం దియాభినయ 

విశేవబోధకములు వేదాంగములు వా _స్తవముగా “వేదము లసంత 

విధముల. వేదములును వెల్లడించు క నపంతవిధ 

ములు “వలాశ శాఖాం ఛిన త్రి” అనుకల్ప వాక మునందలి పలాశ 

యనుపవమునకును శాఖాయన ఏవము నకును ఛినత్తి తి యనువవమువకు 

నర్థము లసంతవిధములు. ఎందజుజీవ్రలో అన్న రన్ ములు లల 

San చతుర్వి దాభినయవి శేషాత్మ కేం దియ వ్యా పారములును వ 

జాతిజంతువ్రుల కాజాతిగుణముల. చేస్గలు మిక్కీ_లియింపుగా వాగోవివ్య 

లేశేన విత్తమితి వేదకొ విత్తమవం నోరినవస్తువు. తాం గోరిన 

కోర్కె. యసాథనముచే లభ్యమగునో యవంతయును వేదమే 
ధర్మార్థ కామ మోక్ష సాధకోపాయమంతయును "వేదమే. హరిహనీ యే 

మోఘోరము_ శష్టాచారమని యుభయలోక! భమ్షలు గతానుగతిళ 

అయి సీష్ట లీని మొండిబండలె వినుటకుం జూ చుటకుమిక్కి.లియన వ్యా 
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కరము గుషలుకులతో బీభతృములగు పను చేయుచు నెనరుమూలి 
నోరు లేనిసాధుజ తువులను ఘోరముగా ముక్కు. చెవు ల్నోరు 

మనీ చంవీ కడు వుజీల్సి (పేవులులాగి యోవనా సోమాసుల 

సొంపు లధ్విరుులు కూటివేసము లక్కటా విల్లీకిం జెలగాట మెలు 

క (బాణము వోవుట *పళుమాలభేతొ అనుమం_తమునకుం వన 

వారు పళువ్చలుకారా దా? యామం(త మట్టు విధించదని చచ్చిన 

యగ నంటించు ప*పూర్వాచార మే తార్కాణమా? వూర్వుల 

యావారానునారముగా నొక్క. పళుహింబందస్ప మెద్దియై న సద్వి 

ఛాసముం దాం జే కులిగానా? “పళుమాలభేత” యని కామ్య 

కర్మము నడేశించిన విధి (శుతికి. చివ్షవశువును జేవతావీతి చేయు 

(్ఞొహ్మృణులు కర శలౌవహ్ములు పాషఠిడు లని యనందగునా? పామర 

జోధె _ఏవావామునం బుస్తైముడి- గో(తస్మరణమునం వీండవిథి_ 

నీతిబోధ యు నాట్సను బొమ్మలాట. పూర్వవృ తాం" సూతేమునం 

గామ్మృములు పడములం చబాటలను పఏరవిఖ్యాతికి గుర్తుగా బీనా 

లయము వ-ఠము స్మతేము దివ్య త తేము_ జాతరసంబరము సందడి 

మూవు వాంస్నావతడీక్షకై శయనై కాదనీనిష్ట మొదలుగా 

జగదుపషకారము గు వడత లాభారములు (వతమ.లు సతులు నివ్షలు 

ముద్దలు మ. వ్పటలు విలాసములు "వేడుకలు వివోరములు గోటులు 

సీటు లొయ్యార ములు ఉాబుదర్పములు నమయోచితేములు గా సాధు 

జనోపకారములుగా సకలభూతదయాపరములు గాం గానివో శేవల 

పూ ర్వాచారమ..లె స హేతువుచే సజ్జనావరణీయము లెంతమా( తము 

న్లావేరవు 

(వసుత కాలానుసౌరము గా నర్వ దనులకును (బతుకును బ్ొడీ 

గించి సుఖవంనుగలిగిం పందగినబీడువడి ననుసరించుట మేలు_ పూర్వా 

ఇోకము" నన. సరిం చవలసినదే_శిమ్టులయిన పూర్వుల యరా చ్రార్గమున్ల 
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కర మేమి P శీప్తాచార సనంగా. నర్భలోకోవశారక మాన యహింసా 
వత ౧ సన్న * మెద్దిచు వాని * వమ్మండె నవానికెల్లం దెలియ 

తీటదు భూశాయలతేంవాయడు గాక్షపుం. గాని విసి యుపి చ్ర 

కొనే 6౨౬ వాగువా. లో త జ తుపాదమలన్నియు ఎముడు 

సల్ల ధ సములస్నియు నహీ స్మావతములో నివిడియన్నవి మిగిలిన 

బుద్ధి గ ౨ మేంకు నోటివిండ దీఎపాఆమవె చి చెజువ్రులోనసి వేంపలు 
చెకుగం ఆొకిపోయినవన్న బ్లు నున మ్యులకుంవప్ప నివర జంతున్హఐ 

కొ శ్రి లేవవియు ౧ వు స్తృలోకమును నునవ్యుజీవనో ప యోగమున కె 

యాుద్దిష్ట మె చేవ్చుంచే బృజి వయబడె ననుపామనుల మూఢవి శ్వాస 
మేగుసవ యును ? పోనిం డుతయును చై వవశమే సువు_వ్రియందలి 

యూర్చువలెం బురవ్మపయత్నమ తేసి చేహమున-దలిధాతువులు 
నానావి ఫము. లుగా నష భావు గ నుత్ప్తిస్థితిలయవిధానము అందు 

చుస్నబుబెహమ నకు వెలపల ఇంచభూతసంయోగవి యోగవి శేషము 
లచే నానావిోజ గమస్థాన*సుష్టిస్థితి.య్యకియలు జరుగునట్లు శేవల 

దే వవశమువేతమవా ఏమే మనబ్బ-కల్చ్పవిక ఎవమూాలను లగు (పాణి 

సంవత్షణమును (పాణిపా సయును గామ. కోధలోభమోహ మడ 

మత్సరమాల తోంయాడి నంజ తువ్రు ౬నోషశ్యహిం; శావ్ంచుకొను 

టయు సహంకారమ గుకారము౬తో వ్యవహారించటయును గలుగప్పి, 

శాససుఖముగా _బితు“(గోరుటయును య్లేన్లమ గాం దెళుగ నెంచుట 

యును సర్వడె-తువులకు నెన్నిటికి౦ మూ ఆనినవాజ్మ పంకత్నముక దా? 

స్థావర పాణు సుఖదుఃఖవిధానములు గునష్యులు రవంతేయును గని 

"పెట్ట లేరుగనుక స్థావర్మ పాణులను భక్షించి తమయాంశలి. తీర్చుకొతళ 
తీఆదు కాని కొంచవజకె నం వమవతెం గష్టసుఖములను_ వెల్లిడించు 

జంతున్రలను దశుశరీరారోగ్న ము చెడుకి ఆంగక వృథావ్యనవషరు తె 

ఛేవతలకర్సించుమివ మోదం గొండణ అన్యే చాపల్యముసం గొన 
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చవి యజీర్హాపథ్యమాంసను ౬౯ దిని కోరిర కా చ్చు తమ్సేమ ఖమున€ 

జొలుం బద చున్నారు మాంసాశనుల._ ఈ గుబో ఉష జ ైా (ఖిచార లు 

దొంగల. జీవహింసకులు- కూటసాతు - కల్లబో౫లఆ లోక 

(చోవాలు- మోస7గాం(దు = ఆతతాయ?*. మొఐవఐ గుద ర్హనలు 

ము తముపమన.వుం లో జగలుందుం గొంగబునన్నా సు? తపో 

ప్రమా వృఢ్య వతులు కోటి కొకరిద్దణు గెప్పుల దక్కి నాారంవటును 

శెలినీ తెలియని స్పార్గబరులు సద్దెన. ౬వ'లె వభ వేవము౯ తో (పాణి 

క=ంసనుగా వించుచు తెవ యిహ్రైనునారమ. గాం జగిగిన ౦తయని దమ 

పారువకృర్యుమనియ ను దవ. కుల (బతికూలమయిసె బె వవన + నియును 

జాటుచుం. దాను వెడి యొరులల జేఆటచుచుంటకుంగూడ చె వమే 

శ్తతువగునా +? వమా యీసంగతియు నిశ్చయించి చెప్పవశముూ 

శతు 

(వలిక్షణమునానావస్తు జ్ఞానముచే సంక ల్పప్క* ఎములమాజుచు 

గతించిపసపంగతి పరాకువడు చుత్తరక్షణ మేవిగునో నిశ్చయపర్చ 

చేరక యలీష్టలాభము కై చేవులాడుచు దిగ తరేఖవాద్దు తోచీ 

తోంచనిచందను న వస్తుతత్వెజ్ఞాన మందీ యందక గారల నలం 

చేసికొను జ్ఞాసలవదుర్పిదగ్ధు లే- పోస్ తమ _ పేముకుదూర మైన మేకలు 

మొవలగుజీచ్చల 'నీమివచేతనో చంవీసం డెంకునిగాని యనవ్ని జంతువుల 

కన్న కై వంతల మన. కొన్న పునుషవ్యులు తమలోం చా మదు 

జాజక కూటికిశే వనియా గడ్డకు లేడనియా శాట్లాడీ తన్నుకొని 

రొజంజొరులను వ్యర్థము గా౬ జంవుకొనుచున్నారు? చెట్టుచేవులు 

దుంపలు కాయలు జ డు వానావిధసన్యములు తమింతెందాము సవా 

జనా గపుట్టి పెరుగుచుక్నవి మణీ పెరుపెట్టి పండించుకొన్ని నవవిధ 

ఛాస్తుములు చేంపలు జెల్ల లడ్డ మైవగడ్జీ యన్నివిధములయిన మృశ 

నవొంపవములు య ధేష్రముగాం డమపొట్టనింవుకొనుటకు నేళ్లు వరుభ్సు లు 
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నూతులు పలురకములపానకము లానవములు మవ్యములు దేసి 

తీర్చుకొనట కై కొండగువాపొడరిండు చెట్లళో "జ్రలం నానావిధగృ వా 

ములు మిథైలు మేడలు కావలసినన్ని కష్టపపడి. విర్మించుకొ స్నో 

జెట్టులవట్లలు నారచీరలు (ప ల్రెవట్టు రోమములతో చేసికొన్న ముతక 

ష్య బట్ట కప్వృుకొనుట సకలయం[తములు యావ్రములు బండ్లు. వివిధ్ర 

జంతువాహానము లోడలు భూమియందు జె_ుందును నంఛచరంచి 

య ఖేష్ట దేశంబుల నంచరించటకై యంతకుంవగినబొంతి.లె తనివి వీఆ 

గామోప భోగంబుల నోలలాడించు నీడుబోడుకుడిరిన దివదినమః 

[కొత్త కె తచవు లెజింగించు "కామినీ కాముకులు... ఈ తి బాధలనుండి 

తప్పించుకొని (బతుకంగల నానావిధజీవనో వాయములు సకలసా మకళ్ధళ్లి 

ములకలిగించు పలురకముల మందుల. ,మాంకులు కావలసిన సుఖ 

జీవనసాధనములతో నెవరిమట్టుకు వారికే యేజేశమున శాదేశనులాకే 

మొ_త్తమువె “కోతి భారః నలా కిం దూరంవ్యవసాయినామ్ 

కోవిదేశకః సవిద్యానాం కళ్ళ త్రుః | పియ గాదినామ్” అన్నట్లు తెలివి 

"తేటలతో నంచకించినచో ననంతసంఖ్మాశి ముల జీవనోపాయము లతో 

నిండి యనంతయవందగు పృథివి పై ననో(౭.న్వ న్నే వాఖాంధవ చేహ 

లతోం బరన్పరసా వో య్య మొ నరించుకొనుచు మనుష? వజ స్తవ 
జీవితమును సుఖముగా గడవుకొ ఇక_ వేదము౭ ట._ శాన ములట 

వురాతేలతిహానములయట. పూ ర్యాచారముల6ట-శిమ్టులంట నుల ౬ట. 

యార్యులంట_ మేచ్చులంట- వె దికులంటట పావండులంట- నా_సీకో 

లంట. యా_సికులంట_ వ్రీవంతులంఓ = పేడలంట._ (బావ్మాణు (టు 

యింట రాసివారంటమడివారంట మె వారంట- పెండ్డ ంట- పరంటవ6ట. 

సంసారులంట_ సానులట. వావ్రులంట చరుసలంట- వుణ్బమంట: 

పాపమంట. న్వార్హమంట-_ పరక్షమంట. [కేందిజన్మమంట_ మిాందిజన్మ 

చమట. (క కకర్మలట. స్మారక (టు. దో మంటి. లౌకిక 
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మంట భౌార్వ్యజంట- భర్తలంట_. తల్లిగంయడులంట- ఎల్లలంట- 

చెల్లెలు తమ్ము. డన్న యప్ప యమ్మ పిగష్నమయ్ము "పెద్దమ్మ 

కొడుకు కూతురు వదినె నుతిందలు తోటికోడలు (వభువు నేవ 

కండు గురువు వివ్యండు దేవుడు వయ్యము న్యాయ మన్నా 

యము సదాచారము దురాఛారము తనుంగట్టు తాళ్లు తాం దెచ్చు 

ఫొన్నచంవముస మనువ్యలకు. బండితమ్మన్వత చదువు _వాంతేలు 

స్వర్షసరకములు పూర్వో_త్తరజన్మములు  లేిపోనియక్క_రనూలిన 

కట్టుకూట్లుజరగవిమాట యరగనితిండివ లెం దక్కి నజంతువ్రు! న్నియును 

నహీ సములనియు తామొక్క_ రే యాకసమునుజించి సూర్యునిలో 

నున్న లేశమునుగూడ. లెక్కింపంగల తెల్విగలవారమనియు నోటికి 

వచ్చినట్లు (తేలుచుం జేతికివచ్చి న క్షైల్ల (వాయుచుం దమచెడ్డ రాణి 

వాసముగాం వనమంచి వెలయాలిన్ గావించుచు నహంకారమమ 

శారముల విజ్ర్రవీంగు చు. మాశౌశము మామతము మాజాతి మాబంధు 

వులు మావారు మాయిల్లు మాలి మాపరువు మాయా స్రీ 

మ్మా వయో జకి తే్భము మావిల్ల మాపాప* మ కును మాకును 

కేజ విమిరమ లకున్నంత భేవము మాకును మీకును నరివడదు క్షణ 

మైనం గిట్టదు మాదేశమున మా రడుగిత రాదు మమ్ములను మారు 

ముట్టుకొన రాదు మాగాలి మాకు సోశ రాదు మొోయున్కి_ మాకుం 

గిట్టదు మా కారోగ్యము మాకుధనము మిోకుబఖుణము “అ సిభాతి 

(వియమ్ి ఉన్నది _పకాశించుచున్నది (పేమించుచున్నది యని 

సచ్చిదాసందమకా ర్రియగు దేవుని (పతినిధుల మని ఇాటుకొనుచు 

నొకరితో నొకరికి సరిపడక రాజధిర్మ మంట ధర్మయుద్ధమంట వీరస్వర్ల 

మంట. ఈళిబాధలతో విధిలేక చచ్చుటయీ గాక కోరి తమంత 'యెదికి 

నానావళో పాయము లు క ల్పించుకొన నాదనావిధాయుభము తేర్చర్చు 

కొని భాచతీన గు "తోండు లేకి పోవ వనుసామిళాణ. వవతోడు 
wa, 
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నూతులు వలురకములవానకము లానవములు మవషములు దపా 

రీర్చుకొనటనకై కొండగువాపొదరిండ్లు చెట్ల తోొజ్బలు నానావిధగృవా 

ములు మిథైలు మేడలు కావలసినన్ని కష్టవపడి విర్మించుకొన్న చో! 

జెట్టులపట్టలు నారచీరలు (పల్త త్తివట్టు రోమములతో చేసికొన్న ముతక్ట 

rr బట కప్వుకొనుట సకలయం[తములు ఈరూానములు బండ్లు వివిధ 

జంతువావహానము లోడలు భూమియందు జ_"ుందును సంచరెంచి 

య ఖేష్ట దేశంబుల నంచరించటకై యంతకుంవగినబొంతిలె తనివి దీఆ 

గామోప భోగంబుల నోలలాడించు నీడుజోడుకుదరిన దివదిసవ 

న్ త్త కొ త్తచవులెజింగించు "'కామినీకాముకులు. ఈ తిహాధలముండి 

తప్పించుకొని (బతుకలగల నానావిధజీవనోపాయములు సక లా కుర్ధళ్లి 

ములుకలిగించు పలురక్షముల మందుల (మాయలు కాపలసీన సుఖీ 

జీవనసాధనములతో గెవరిమట్టుకు వారికే యజేశమున కాచేకచాంజే 

మొ త్తమువై “కతి భౌరః సమర్థానా? క్రిం దూరంవ్యనసాయినామ్ 

కోవిదేశః సవిద్యానాం కళ్ళు తుః | ప్రియ వాదినామ్” అన్నట్లు తెలివి 

శేటలతో నంచరించినచో ననంతసంఖ్యాకిముల జీవనోపాయమ.లతో 

నిండి యనంతయసందగు పృధివిసె ననోో౭.న్య న్నే వాచాంధవ వేమ 

లతో. బరన్పరసావో య్య మొ సరించుకొనుచు మనువ్వ్ముం వజ స్లవో 

జీవితమును సుఖముగా గడవుకొనక_ వేదముం యట. శాన ములట 

వురాణేతిహానములంట. పూర్యాచారముల6ట_కిమ్షులంట ,భవ్ణూలలు. 

యార్యులంట._ వ్రేచ్చులంట_ వె దికులంట పావండులట. నా నిక 

లంట. యా_సీకులంట_ శ్రీవంచులంఓ = పేడలంట. _బాహ్మణు (యట 

యంట రాసివారంటమడివారంట మె వారంట- పెండ్లంట వేళంటమంట. 

నంసారులంట. సానులట. వావులంట చరుసలంట- పుణ్యమంటి: 

పాపమంట. స్నూర్దమంట- సరక్షమంట. _ కిందిజన్మమంట. మిాందిజవ్మ 

మంట. క కకర్మలట. స్మాంర్తకెర్మె €టే_ వైదిక మంటి. లౌకిక 
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మంట భార్యఅంట- భ్రర్తలంట_ తల్లి గం డులంటం= ఎల్ల లంట- 

చెల్లెలు తమ్ము. డన్న యప్ప యమ్మ పిష్నమ్మ "పెద్దమ్మ 

కొడుకు కూతురు వదినె నుజందలు తోటికోడలు | వభువు నేవ 

కండు గురువు శిమ్యుండు దేవుడు వయ్యము న్యాయ మన్నా 

యము సదాభారము దురాచారము తనుంగట్టు తాళ్లు తాం చెచ్చు 

ఫొన్నచంవమున మనుమ్రృలకు బండితమ్మ సత వదువు (వాంతేలు 

స్వర్శనరక ములు వూర్వో త్తరజన్మములు లేంపోనియక్కరనూలిన 

కట్టుకాట్లుడరగని మాట sa దక్కి నజంతువ్ర న్ని యును 

bres ఆజా మొక్క. యాక సమునుజించి సూర్యునిలో 

నున్న లేశమునుణూడ. లెక్క ంపంగల తెల్విగలవారమనియు నోటికి 

వచ్నివట్లు (_కేబుచుం జేతికివచ్చి న క్షైల్ల (వాయుచుం దమచెడ్డ రాణి 

వాషసముగాం వనమంచి 'వెలయాలిన్ గావించుచు నహాంకారమమ 

శారముల విల్లపింగుచు. మాశెశము మామతేము మాజాతి మాబంధు 

వలు మావారు మాయిల్లు మాగా(కలి మాపరువు మాయా సి 

మ్మా వయో జక తము మావిలై మావాప* మ కును మోకును 

జేజ సివిరము లకున్నంత భేదము మాకును మాకును సరివడదు క్షణ 

మైనం గిట్టదు మాదేశమున మో రడుగిడద రాదు మము శిలను మారు 

ముట్టుకొనరాదు మోగాలి మాకు సోశరాదు మాయుస్కి మాకం 

గిట్టదు మా కారోగ్యము మాకుధనము విరాకుఖుణము “అ సిభాతి 

[(పియమ్” ఉన్నది (పకాశించుచాన్నుది (పేమించుచున్నది యని 

సచ్చిదాసందమఃా ర్రియగు దేవుని పతినిధుల మని చవాటుకొనుచు 

నొకరితో నొకరికి సరిపడక రాజధిర్మమంట ధర్మయుద్ధమంట ఏరస్వర్ల 

మంట. -ఈతిబాధలతో విధిలేకచచ్చుటయే గాక కోరి తమంత యెదిరి 

నానావఖో పాయము లు క ల్పించుకొన సానావిభాయుధథ ము తేర్చర్చు 

కొని రాచకీనంగు. -"తోండు లేక్ పోవ దనుసామితాం. చవతోదడు 
a 
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గుజ్తము 'లేన్లులు మొదలగుమృగములన్లూడ బలత్కా.రము”ాం 

గూలించుచు నొశరినొక లెదుర్కొని కోటకొలంది వోయిగాం దిని 
కుడుచుకాలమ లో (కొవ్వు మొండొరుంబొడుచుకొనిచచ్చుచున్నా ఆ 

మనువ్యులు._ కటకటా యిళరజంతువులనన్న నెంత తెలివిమాలివ 
వారు ? సక లజిగత్సృష్టిలో నిక్క_ ముగ మన. వ్యసృష్టీ యొక కళ్లు. 
సొగనగు తెక్తీ_నజంతువ్రల సుఖజీవనసంపత్పస్యమువకు మావ 
డొక వెజబొమ్మ-_ నిర్మల బహ్మనృషైలో మన వు డొళమసిబొట్టు- 

శెలిసినవారు చేవతలు అెలివిలేని జంతువులు పశువులు. మనిన 
చజెలిసినను బాధలేదు... వక్షవువ లె చెలియకుత్నను బాధ లేదు. 

"లెలివీ తెలియక కైనలవదుక్ని వగ్గులౌటచేత వునువ్యులు త్మ 

[శొవ్వి తమలోందాము కొట్లాడుకొని వేదశాయ్రములు చదువ 
_వొం౭తలు తెలిసికొనుట పడుచున్న్ను శమకుం దై పెచ్చు కోట్ల 

కొలంది మూయకమూంకి లై వండు వ౯ టీజ వష సమువ వోయిగా సన్యో 

నాఇనుకాగమ గ సుఖింవ నేరక పోరాడి చచ్చు బత యాశ్చర్య 

మేమిీా చై వనంకల్పా ? ఆహా వమి పౌరువ మేమి వివేక వతెంజిలి 

యెణీగియెలుంగని జశువ్రులకిన్న హీసముగం బోరుచున్నా కే 

మనువులు ? మనజు.కన్న విజే పాణియెన నయము రాలు 

నయము ఆప్పలు సయవ. _ ఒకరినొకరు చంవుకొసచేల ? గాలి 

సీరు నివ్వు మన్ను నాకనమును దేవుండు మసుమవ్యులందణు సమముగా 

ననుభవించి _బతుకుట క్రై యందజికని సమానా సీ“ సరగర్షభోగమంలను 

సృజించెను. ఎందుకు విరాలోమోరు భేనమెంచుకొనియస్నాయముగా' 

దక్కి  సజంతువ్రులక న్న చీంపోనికన్గ ములు కోరి కొవి తెచ్చుకొని 

వరస్పరవై రెములను బెచుకొని యశాంమృత్యువును జేతులార 

దెచ్చుకొన చున్నారు ? లేనిపోసికష్ట త్స అు న్మత్తులవ ఆం గల్పించ 

కొని వృధా భమణెంది యేీలదుఃఖంచవరు? మాసృష్టి వమిూరుచూను 
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శొనుండు... దై వసృష్టీ తక్కినడంతువులకువత మో కెంతమాతమును 

జంధి వబోదు- అహాంకాగమమశారములు స్వారపరత మాను 

ొవ౭డు ండజును సమా నభోగ గాగ లతో దక్కి చజంతున్రల 

వలె హాయిగా న్యతెం్మ తము. గా ఎతి "దేవునిలోం 'జేరుండు చదువ 

శొన్నను జదువకున్నను గాశికి. బోయినను బోకున్నను వచేశమందు 

డన్మించినను మళెన్సున్నను మన ముడు మనువ్యుండే మనుమ్యు 

లందజును “మాను లే మొక కన్నినొకరు గొప్పశకారు కొద్రికారు- 
జలారుటోవీపెట్టుకొన్నవోంతి కోంతు. రాజగనా ? సింపోసనమువ 

(వాలినయిాంగ యీంగలదొర యగునా? చావువు ట్టులాం కలిదప్పీకలు 

మనో వాక్రాయభోగ వాంఛలాధి వాషధులు తాప తేయను లు మొదలగు 

చెల్ల లీరులసుఖదుఃఖములు వేయు మన. మ్యధర్మము మనువ్యులందజీ 

కొక్క_పోల్కి_ యేక దా?ఇతర జంతువు న మాశ క్రి కొలందివిూయి.చ్చకు 

నచ్చినట్లు చంవుండ పెంచండు కాని మాలోవిరా కన్యోన్య జవ 

కేలా ? యోందుకుపరన్స” వె రము సవివేకను.గం బెంచుకొనియకాల 

మృత్యువు జాలగుచున్నారు ? తిన్న _్రతుక లేరా? యేమియశ్యా 

తుము? మనుములశెట్లు చ్చ సీ తెలిసిన వెట్టి ? కోంతిక న్న ంజా పల్యముం 

పౌమ.కన్న6 |గొత్యమా. చీర న్న నసామర్థ్యమ _ నల్తికన్న 

తొంగళనము. దోమకన్న సౌొకుహార్యను._ నక్కకన్న గొంె 

తనమ... కాకికన్నం డ జెడ్డతనము. గాడిదకన్నం చెలివిశేమి_ మజే 

జంతువ్రకన్న నోర్వ లేమి. చున మ్యల కేమీ వై పరీత్యము? మెట్ట 

జీదాంతవా _ మాన్హాలచా |చాయణము. దంభ చేవము. జక 

భ్యావను _ వమిాస్వార్ధపరతి? వమోాసీతులుళోధించుట? న్యాయము. 

వద్ధలి.కట్టుకూటు... వుణ్నాము పాపమ.-వుడిపొ-త్తిపంచ.. జపమాల. 

నామములు. చదువులుసంటిలు _వతమ. లునిషస్టలు.- వరులకొంపకూల 

తల చవ్రయిల్లునిండ ఎ లె. ఒకరికి లేక వపోవత్తెన _ డనకుండ వశ్తానుు చా 
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దివవలె నొరుండు మాండవలెన. తనకు సుఖ మొరవకుం గవమమొ౬ 
తా (బతుకవ లె నొరుండు బావవలెను_ఒరులు చెడవలెను as 
పడవలెను. చా నుఖవముగనున్నంజాల. నితరు లెట్లు యిన దపళేమి? 
తాను దనయాలుబిడ్డల. "తా మన్లినది గంగ“ తా వ చినడి రంళ్ల 
యోహో న్ని పంచాంగము లన్ని పురాణమ.ల. ల పరులకు బోధించు 
సపుడా కన్నులు తేల చుటమను. నిలాగుకాగాంచుట చి _ర్తముశివునివై 
బత్తీచెప్పు_.పె_ ఏవస్తువెన నాంగెమ కట్టవచ్చునుగాని మానిసి 
నాండెముక్ట్ట (అవా కె నం దరమణగునా? సృష్టిలో మనువ్యు డెంత 
యున్న తెస్టితిలోనుం డెనో తిన్నగనుండ కున్న నంతేపాటుపడక మా వండు 

పామరుంగు _పాకృతేజనల కుపాసనాసాలభ్యముకొఆకును 
మతీయును మిక్కి-లిసుంభబోధకొణజకు నిం దెయ  |గాహ్యాముగా 
సవ్య_క్షమమూ ర్రియు సహెరుపేయమునతీ౫ దియనూా'తె శ" వేవ్యము 
దివ్యము నగు "వేవమునకు యుగాన సారముగా ఛాపార్థమ లను దదను 
సారముగా గర్భకలాపమును మునులు పవన్నిరిగాణి వాస్తవముగా 
యోగులకుమూ తమే యవ్య _క్షమెని నాద బవ్మోత్మకమగు చేదను 

నకు సుంతయు సిం_దెయ్మ గా హృమగు శేబ్బస్వరూ పమ. గానియర్థను 

గాని తేవనుసారమ గా కేయవలసినయజ్ఞ (కీిళూకలావముగాని లేదు. 
నిర్గుణ బవ్మామే వేదము... జేవువినుపాసించుసాధనములుగా వ్మిగహ 
ములను జేవాలయములను బూజావీధానములను చామరరంబనపహు 

కొబకును మటి తా టాన్ హెచ్చరించటకు నేర్చర్చినట్లా 
(₹ తస్మా _ర్తకర శ్రములను లఅౌకీకదుఃఖ ములనిండి పామరులమనన్పు 

లా_స్థికబుద్ధికి మజఆల్బుటకు. గారుణికులై నమును లేర్పర్సినసాధత 
ములు సక లయక్ఞ కీయాకలావములు-_ "వేదములం కేవలము మా_ర్తనూ 

నచ్చాదానండాత మగు నెంధ్ధ్వ దై హికన్యర్షాపవర్ష ములబోధించూచున్న 
ఫిగాని యహిక లౌకికక ర్మృములను గానియోహిశవ స్తువులశువ యోాగిరచ 
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కతువిధానములను గాని 'యెంతమా తమును బోధింపవు యుగాను 

సారముగా నాౌచారములు సి దాహోరవిపోరములవిధానములు మాటు 

చున్న ట్లు వేవములశ భా ర్థములు వానిననునరించినకర్మములు మాజక 

శీజదు 

చేద మాత్మ యాత్మకు మాయాశరీర ముపాధియై నట్లు చేద 

మున కిం దియ్మ గావ్యాములగు శశార్థవి శేవములుసాధులు గాథలు. 

వా రాశంసులు_ ఇలివోసములు._ ఆఖ్యా నములు పురాణములు. కల్ప 

ములు. విశ్యలు_ ఉపనివత్తులు_ శ్లోకముల. స్తూ తములు_ 

వ్యాబ్బోనములు. అనువ్వూఖ్య్వా నములు అను నంజలతో "వేద ఫావ. 

ముప్పు చున్నది. వేద దష్టలగు బుములు గో తకారులు పెక్క_ం[డు 

“గే తాణాంతం సవా పాణి (పయు తావ్యర్చుదానిచ, ఉఊవపంచాశదె 

కేషాం (వవరాబుషివర్శనాత్ ౫” లెక్కి౦పశక్యముకాక గో తముల 

సంఖ్య యెంత యోకలదుకాని బువీదర్శఢమువలన నలుబదితో 'మ్మిది 

మ్మాతమే లె్క్కెంపంబడినవి. “కస్తెబేవాయ  హవిపావిధేమి 

వవేల్పునుగూర్చి వేలుదుమని బు గ్వేవమునందలి పశ్నముచే. వేద 

మనేకశ దేవతలను గూర్చియు నచేకవిధయజ్ఞముల గూర్చియు బల్కు 

చున్నది. వేదమూూా ర్రికి యజు ర్వేవము తేల. బు శ్యదము కుడి పక్కా 

సామవేద మెడమ్మ పక్క_. ఉపనివత్తు లూపిరి- అధర్వ వేవము తోం 

యని చెప్పంబదుఓటచే లోకోపకారపరాయణు లతీందియవష్టఎగు 

న్వ్యయంభువు మొదలగు నేయదిమువ్వురుబు మలు నిర్దణపర (బవ్మోత్మక 

మగు వేవము నిం దియ్మ గావ్యాముగా నొనర్చిరి. వంచభూతమయ 

మగునిజ్ఞగముత్చ ల్రిలినాశములందు చునానావిభ దివ్యఖౌమవస్తువులతోే 

సనాదిగా నెట్లువెలబనదో యాశారణము వేదమే చెప్ప లేకుం డెశ్ము 

వైరేన్యము- జడము నాత్మయ.ను చెవామును ఈశ్వరుకడూ ఎ 

పెగము- దృక్కు_ను వృశ్యమూ జ్ఞాతయు శ్రాయము సత్వరజ _న్తవ్ష్యాజ - 
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గుణాలే శ్రర మయిన్మ వకృతియు సచ్చిదావందలక్షు ణంండ గు భగవంతుం 

డును వేవములచే విశదీకరింపంబడుచున్నారు. పరలోక మునబోధించు 

చతుర్వి దాభినయములు జగమునం  చడాయాయి చేశములవార 

శూాయాయివేవరావములుగాననాదిగావెలయుచున్న వి స్యశ్థావవర్షము 

లును నసంసన్మాతేము మొదలగునానావిధ భావలు=. జేవాలంయకమాలు. 

మతములు. దివ్య తీర్థములు. సజ్ఞనసంభఘములు- నానాదేశ జనులకు 

నానావీధములయి కాలానుసారముగా సమయోచిత పాండిత్యము ననన 

రించి (పౌచీననవీనా చారములతో 6 (బవాహోదకవము రీతిని జేకకాల 

పా తానుసారముగా మాజఆంచుండియ. ను మాజకున్న వీ... 'వేవశబ్బము 

నకు మంత భాహ్మణములును జ రుదుబ్బును వెందలగునానార్థఎరిల 

యెడం (బయోగింపయదుటచేతను వర్గాత్మకముగా శీవల ఢ గన్యాల్మేక 

ముగా నీశబ్దము (వసంగవశమున సమయెోోచితార్థ్యముల  నైలుపం 

బడుటచేత నన్థానుసారముగా నాచరింపంబడు [౯ తకర్మము నమ 

'రెకూ-చితము7గా య థేష్టము7ాం (బరెబూగించంబడుచున్నవి గనుక 

బాహ్యయడ్ఞకర్మలన్ని యును మాససిశములుగా మార్చుకొన్న 

ప్వుడు కేవలవరమార్గదాయకములు వివేకాభివర్థకములు భూతశయా 

మయపరులు సర్వలోకోవకారములగుటకు నంచేవాములేదు 

“దేదనా లక్షణో వెధణో ధర్మమును చచెప్వుసది వేవము 

ధర్మము స్థూలమసియును నూక్ష్ముమనియు ౌండువిధములు.. ఒక 

వురుమునకు బెక్క_౦ డు భార సిలుండ వచ్చునుగానిపెక్క_0 డు పురముల 

కొక్కె_ త భార్యగానుండశాదని వేవము నుడున్రచున్నది. _దెవడి 

శీవ్రరు భార్త లనుటచేం బలువుపవురువు లొక భార్యతో గాంఛ్రురము 

చేయవచ్చు నని వంచమవేదమగు భారతము నుడువుచున్న ది. వేదము. 

భంచమ'వేవము... వేమస్న చెప్పినదివేవము... సమరౌరాచితముగా! పజల 

స్యస్యామును లోకోచశారమును చేయాదగుకర్శమును లోధించుచున్న 
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శచార్భములన్ని యును -వేవము శే... బు గ్వేవమ._ యజు ల్వేవమ... 

అధర్వ వేవమ. _ ఆంగిరస వేదము... సర్పవిద్యా వేవమ.__. రవ్షోవి జ్యా 

క అసురవి ద్యావేవము... ఇతిహాస వేదము... వురాణ వేవమ..__ 

సామవేదము... కాంబట్టి వివ్య మొదలుకొని సకలవిద్యలును వేదముతేీ 

యనివీంచుకొనుచున్న ట్లశ్వ మేధమునం జెప్పంబడుచున్నది._ఈదిక్కు. 

మాలినవేవములు తేజణులానితంవ్లి యినుక పాంత ఆ యాద్యంతములు గాక 

కొక ముక్కు. మొనయును లేక లెక్క-కుమిక్కి-లియె సకలలోక చర్యల 

నెటీంగించుచునతీం్య దియప దార్గములభోధించుచుజ(ములోజరుగుచున్న 

సంగతుల నెల్ల చేరొం_నుచుం జతుర్విథాభినయాత్మశమాలె సకలజ 

చశృ్వరూపము లై భూతవ _ర్రమానభవవమ్య క్మా-లిక సక లప దార్ధత లే 

బోధకము_లే నర్భజగద్యా్య్యాపకములై వెంయుచున్నవి__ వేదమే 

లోకము మజీయును లోకమే వేవమ.__ లోకములోజరుగు చున్న 

వనంగతులన్నియు వేవములందును వేవములోంబెన ఎంబడినవన్నియు.ను 

లోకములోనుగాన్పించుచున్నవి_వఏకార్యమైనను జేయవచ్చుననియు 

జేయంవలంచితలంపంతయును వేవవే._ వినం డిసశబ్బ మంతయును 

చేదమే_. జరిగి నపనియంత యును వేవవే..__ నమ స్త జగమచు వేవవే..__ 

జేవ్రండుశానివ దార్థము చై వసంకల్పితముశకాని పనియును ేదు 

జీవ్రండు_ వేదము జగత్తునిక్కటము గా నీమూండింటికి శబ్బ భేదమే గాని 

రవంతేయును వస్తు భేవము లేదు 

జడ వైతన్యములకువ లెలోకి వేవములకు భీ న మెన్న బడుచున్నది. 
న్మృతిసింబట్టిలోకముసృరించుచుంట యెల్ల రిక నుభవ మేక చా? సాహిత్య 

వంగీతమయలో కము. సాహిత్య...మనయగా క్రానము సంగీ మనంగా 

నావరూపాత శ్రకమగుజగము_సుము న్ ్రపస్థయందువ లె నేన త ఫ్రత్మివకృతి 

సీ నముకాంగా నామరూపాత్మక మగు జగము కూండయ్యబకృతియందులీశ మై 
యన్యాకృరే వై నచ్చిదానంవ లక్షణమైన (ద్రహ్మన్నరూవము గా 
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మిగుల చుండును. ఇవాపర్మ కియలు నట ెటుటకు వురువ్మ పయ 

తానూ దెవయత్నమా ముఖ్య కారణ మసి చగ్చింపంగా తాల 

బోధక రీర్చరి,నజేవాలయములు దేశ తావి! ౫ వాము. ౬ విధము 
ఇ వావరు.ను లోధించుట కె వురువుపయత్న వ —_ నకల రూపకము 

పఫాతువవము __ కారగనసిదికి చెనమువల బుం్హమెన శార చ స్ట అ ణచుని శాస్త్ర 
శనులు పల్ము-_చున్న వని నునులు నిర్హ యించినారు కానినిశ్స యముగా 

ను ను౬ముఖ్నా భ్మి_పాయము గకలజగతా-రషములకును నక౭ వురువ 

_(వపయత్న ములకు నెశ్సృయముూగా చ వమేకారణమ కాన్సి వెళువ 

/ మెంకిమ్మూ తెమును గాదని ఎన్టాంతీకరింపకతీఆదు 

జీవ్రుండు మిక్కి-లియజ్ఞా వబద్ధుందునూయకు వళు.ండు (భమోస 
వాతు:డు మిక్కి_లి యన్ని కార్యముల యొడల నస్వతేం తుండు కానన 

“కలజగ త్కార్య్యములకును మై వమవృష్టమే "కాంణవము __ నేను నాది 

యను నవాంకారమ కరణ ౯౯ నజీవ్రండు మాయావళుండై 

నష్నమువ'ె మిథ్యయగు దగమును జూచుచు సుఖదుఃఖము లందు 

చున్నా (డు “ఆసంగోవ్యాంయవురువః” అను (శుతిలోధచే నిత్య 

సంతుమ్తుండై సర్వమునువివ్థుమయముగా ధ్యానించుచు నిర్వికారుండై 
వై వలృమందుచున్నాయడు  సౌరుమమన్న శబ్ద ము కం బేటికొమ్మువలె 

ఆసంభ వార్గమునెణీంగించునొమన్న తము నిశ్చయముగా ఆర్య... 

వురువముండు. బవ్మామ. _ దై వమ.__ అవృష్టము మొదలగుపర్యాయ 

శబ్ల వులుగల యెద్దియోాయది యతీం్యదియము మతీ యలౌకికము 

esas మెడ్డియెరా ంనాషారువమునకుయ బే రేవక టైం నత్య మై నికి 

శార వై శాంత్యమె యవ్య య మైన చై_వసురాపము కలదు కాంబట్టి 

౫ యంంతయునుూ.రై వ వేంగాని పొరువమస్నాది గగశారవిందచమువలె శబ్ద 

న్యా తన్వగాని యైంతచ్యా తమును దై వముశన్న వే జేపచార్గనూ 

a చేస్త కేదు భా అస 
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మశ్రైమ ట్ట గవశ్యక_ః రవ్నము ౬ మును "లేర్చర్చిన (బవ్మాచర్య 

గా శృన్థ్నవాఖియస్ న్నాష్గస్మ్యాశమములను సరిగా నడిఎంచందగిన న సత్ప 

వావానను నవాని వమును విడువక సకలాంత ర్వామియును న 

నత్సృప్టినం హోర మరా ఎమును సకలకర్మసాశ్షియును సకలకర్యవఫల 

జాయకుంధును. సర్వశక్తి కియు నచింత్యమహిమాన్వితుండును నం| 93 

రశాగీ యోబద్ధక ౦క డును సూర్ఫమండలమధ్య వ ర్హియును స్వయం 

[వశాళుందుమి నకల తేజఃకారణమును సకలభూత పవృ తీనివృ 3 

ఖాసకుయడును జా గస్స్ట వసువు _హ్హవస్థా[తేయసాక్షి యును నచ్చినా = 

శందమూా ర్హియును స3ర్టరడ స్త పమలంణ లలో (గీడించు దేవుండు 

నారాయణుడు (వత్యతము గాసకల్యగవా తేజః వవ _రకులడై _తిమూ 

రిసద్థదా వుం డై ద్వావ శాతర్మండై కాలన్వరూ పుం డై యవహార్తి న 

ఉవవ ర్రకుడై మింట వెనంగుచున్న భౌాన్క_రుం డని వృథముగా 

నమ్ముకొని, రాజభటునియెదుట "ీరముచేయుటకు భయపడుదొంగ 

వలె యమకిక్షకువెజచి రేంబవళ్లు దిక్కు-లు భూమ్యంతేరిత్ష ములు 

సూర్యచం దులు వేయేల సకలభ్ధూత్తముల తఈమతలంవులకును మతి 

తాము చేయునకల శార్యములకును వెల్ల డిగాం గనె పెట్టు నిప్పక్ష పాత 

పాము లని నమ్ముకొ 3 యేవనిచేసినవుడు జనులు తమ్మును దూమించి 

నికీ ంచెనరో యొెపనులను జేయసీక తమ్మును పెద్దలు నివారించె.రో 

వ్మాజెట్టేపనులు చేయుటకు సంకల్పించిన వుడక్ ప 

చేపిషడిన్నుటను గాని తమగపండెలకు దడవుట్టుట యితరులు తమ 

వంగ్గతిచాచినారే మో యని భయముకల్లుట యేమో వాల్తియును 

గో వ్యధయు నిమైందుకు చేసినా మని నొచ్చుకొనుటయ 6 

గన్లేనివా_గన్గి తమ్ము నితర్యులు తేర ,వభర్ణనాదిశిక్షల శాసించుట 

pie / భావ్యరిక్షంటంబడ కున్న మ దమక్చృత్యములకు6 చామే 

శ్రాష్తచుందోండక మర్రిపోయిస్య్లు  తమనీడకుం చామే వెజుచ్చుట 

a 
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తటస్థించునో యట్టి కాఠళ్వములుచేయుట తమకు తటస్థించ సీని 

సత్సవహావానమును మోంగుట _ "పెద్ద లేర్పర్చిన కట్టుకాటులలో 

మొలంగ లేక మశ్యావ నతి కమించినవుడు మళీ జీవించి సలుగురతో 

నగుచాటుగానుంటకన్నం జావు వేయిరెట్లు మే లని స్ఫుటముగా 

ఉెలిసికొనుటబ _ యాతివాధలనుండియు నకల వమావములనుండి యును 

గాపాడుటకు వయానిథ్! భ్ _క్షవరాధీనా! న ర్వేశ్వ శా! భగవంతుడా! 

జేవజేవ' నీకన్న మతి వేరేశరణు లే డని _వతిక్షణమును రేయువళ్ళు 
చై వము ఛారము వేసి మంచియోనవు దది దై వకటాశ్తమున జరి? 

ననియు చెడ్డయోనపుడు తమయవి-వేశమును మతీ తమ్మ పయర్నే లోవ 

మనియును నిశ్చయించుకొనుచు నన్మార్గిమున (వవ ర్తించుమూపత్చ 

లివావరలోకసుఖముల నముభవించుటయేగాక తోడివారినిణాడ తమ 

తోపాటు నన్మార్ణమునకుం దీనీకొనిపోవ్రదురనుట కావంతయు సండే 

వాము లేదు 

వర్ణా|క్రమవ్యవన్థ యు గో తావళి 

_నులివలన యః వస్తువివేకముకలవాండు _బొవ్మాణు(డు భుడ 

వరా కమముక లవాండుత్స లియు6డు (పజో త్పాదవసామ్మగికలవాండు 

చెకళ్వు(డు (బ్రహ్మక(లతెయయె శు లనుమువ్ర్షరను వారివారివృత్తుల 

యందు (బవ ర్తి ౦పంజీయువాండు శరా[ దు6 డని 'కాకర్పర్యము. జడ 

చై తన్యాత మె దెంగమస్థావ రాత్మకమగు పాంచభౌతిక వవంచము 

నందలి వివిధవస్తు నమూ హమంతయును (బవ్మాషరియ వై శ్యశూ ద 

జాతులటే నుర్చల్తిస్టితినాశము లందుచున్నది. అచేతనమగు రత్న 

ములు నదులు రంగులు మొదలగు నానావధజడములందును జశాయు 

జాండ జోద్భిజ్ఞ స్వేదదములందును (బవ్మాత(లియ వై శృ్యళూ వ జాతు 

లారోపించంబడియున్నవి రాగ చ్వేవములందక యథాలాభనంతుక్టి 
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ఇలిని నకలలోకోవకారముగా నున్న పాణులకు (బహ జాతి చెల్లును, 

అటి బహ్మజాతి నంరశత్షణమున కై దుష్టనంపోర మొనర్చు జీవులకు 

వ(రదాలి ముప్పును (బవ్మాష(తియుల కెల్ల జీవనసామూా, గికూర్వ్చు 

జీఫ్ర)కు వె శ్యజాలి తనరును (బహ్మత(తియ వై ళ్యుల సౌకర్యము 

శే |వవర్శిలు చేవాధారులకు శ్యూదజాతి పరగును ఎప్పటికైన 

ఫమేశమడజాలినియమేము మాజకున్నప్వుడు (బహ్మక్షరియవైశ్య 

కా దజాతులన్నియును సమానసగారవమరాాదలుకల వే కలగల్పు 

నూలంవలె వీనాల్లుజా తిధర్మములును నొక్క_ బేవాభారియంజే కాల 

వశేమునం బొడచూపుచుంటచే మునులయందుందప్ప (_ఆకాగృతులగు 

నంపారులలో.  (బల్వేకజాతి యేచేహఛారికైన నిర్భయింవ ఏలు 

వడదు శామ్మ కోధలోభ మోహమదమత్స రాత్మ కారవ డ్వర్లవీడితు 

లగు నంసారులలో ఓర్పుయొక్క-.  తారతమ్యుముంబట్టి [కమముగా_బవ్మా 

మ్మలియ వై శ్వ శూ దజాతం లొకచానికన్న నొకటి గౌరవమునం 

వగ్గుచున్నవి టర్పుతగ్గుచున్న కొలంది (బహ గౌరి మ లతియజాతి గాను 

క్ష తీియతారి వై శ్వదాతి గాను చెశ్యజాతి శూ దజాతిగాను నారవ 

ముస గొఆంతేపడుచున్నది మునులందుం వప్పం (కాకృతబేహ 

ఛారులంద. జాతిళుద్ధి నిర్ణయింప పీలుకాదు స _ల్త్వ్వగుణాధికముచే 

ప్వార్థపరుండు గాక శీవలము వరోపకారముగాం జంవీంచినపుడు 

(ావ్మాణుండుు రజఃవవృ ల్రిచే స్వపరసౌఖ్యముగా నడచినపుడు 

త తియ వైశ్య శూ దజాతులు కలవాడును గేవల తమోగుణ 

(శభానుండై స్వార్ధపరుండ్రై భూత్యదోహమాచరించువాండు. జాతి 

కాహ్య్యుం డవంబడును (_(ద్రవ్మాష తియ వె శ్యళూ దజాతులును జాతి 

(శష్టులును ముఖ్యముగా జఊహాధారులందు. మనుష్యులలో నలువది 

శొమ్మం్ళడు మునులగోతమువారు (పవర్తిల్లుచున్నారు ఒక్క-6 

వం ముగ్గు రెదుగు "లేద్దురు జువములు మూలముగాగలగో( తములు 
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ము తము నలువదిత్మ్మిదిగో తములలోం జేనవాచే జగము 

సండలి మునమ్యులందజును మనువను[జవ్మావలన ౫ లిగిన వారుగనుక్ 

మా*ఒవులు మనుజులు మనుమ్యులనియును నంకేతము జగమునంవలి! 

జమ-_కు విలసిల్లుచున్నది మన్ ఆను ఛాతువువకుం *దలంచుటి యని 

ఆకుర్థమ భూతభవివ్యద్వ_ ర్తమౌాన కాలముల తలంవులుగల జంతువు 

లకు మూనవు లని చురుక లిగను సర్వగో(తములు _(వవరేగణాయ త్తి 

ములు గతము లనంతనంఖ్యాాక ము లందులో ముపివర్భ నమువలన 

నలు వదితొమ్మిదినూ[తమే ముఖ్యము యినవి ఈనల. వదితొమ్మిది 

గో తేములంజేరి కర్మభూమియీగు భరతవర్ద మంచు ద్రహ్మక్షలెరకీ 

వైశంగూవజా _త్యభిమానముకలవా రనాదికాలము నుండి య్ 

నున్నా ణో” తక నీజీశములలోని వారు తమతమకులము లకు మూల 

వురుముఎను వివిధమతములం బరిగణించుచున్నారు భృ౫ రంగిరో ఆ 

విశ్వామి_ శక శ్యపవసిష్టాగ స్సు ొలనున _కృర్దులమూలముసన సెనలుంవడి 

తమి. దినోలేముణుం వవ ర్మిలుచున్నవ్ 

] ఛ్నగుబుషీమూలమున (1) భార్లవచ్యావనాప్నవ నౌర్య 

జామదగ్ని పంచార్షే య్యపవరాన్విత జా మదగ్ని వత్సగోతమ (కి) భార్ష 

వచ్యవనా = వనాషీయణానూ పేతవంచా రేయ (వవనాన్వితే 

జామదగన్న్రము "తేక జామవగ్న్యగో_తేమ. (కి) భార్రవచ్యావనామ్నవ 

నార్యబై సపంచారేయ| వవదాన్వితబిదగ్ తము (ఓ) భార్టవవైతే 

హవ్యనా వేతన త్రయాశ్లేయ పవరాన్వితేమగు యాస్క_ బాధాల- 

మా. మాక. శాొర్క_ రాతి సార్ష్పి-- సావర్ణి శాలంకాయకో 

జె మీని__ దేవం త్యాయనాదిగో తదశేక మును (ర్) భార్గవదైో న పార్ట్ శీ 

యార్డే య వవరాన్సితీశై త్యగ్యోతమును (6) కాశికి తి 

(పవరాస్పితముగాని తేక ఛార్గవదై వో దాసకా, ద్యశర్షితయాశ్లేతటో 

(వవరాన్విత ము గాని యగమి_తాయువగ్యోతము (2 శోక 
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కై శానవేయ్య పవరాన్వితము గాని భార్లవకౌన మోతగాంర్హ రువ్మత 

త తము యావ్రేయ్య పవ రాన్వి ముగాని యగు శునకగో( 

క a 11 అంసేరసచుంమి మరాలము గాతమసగో శాంతర్భూతములు 

(| ఆంగీఠసాయాన్య?గాతమ్మ తయా వైయ్య పవ రాన్వితమగు గౌతమ 

మతము (3)ఆంగీర సౌతసధ్యగాతమ్మ తేయా నయ (వవరాస్వితమగు 

నాఠవధ్యగో|తమః (10) ఆంగీరస రావారాగణ్యగాతమ్మ తయో నేయ 

శావాళాగణనగ్నో తము (11) ఆంగీరసౌమ్య రాజగెతమ్మతయోర్డే ఈ 

సోకాదెకనో(తమం (18) ఆంగీరస వామ దేవ్యగాతమ్ము తయా రైయ 

వామజేవగో తము (15) ఆంగీరసకార్డ దుక్టగాతమ్మతయార్ పేయ 

బృవాదుక్భనగ్నో తము (14) ఆంగీరసపార్షి దశ్వ వై రూప్మతయార్ పేయ 

[వవరాస్విశముగాని తేక అష్టావంష్ట్ర)పార్ష దశ్వవై రావ్యత 

యార్ సేయ (వవరాన్వితముగాని యగు పార్ష వశ్వగో[తము (15) 

అంగీరస పా _రృస్పత్య భారద్వాజ వాంధనమాతవ చన వంాార్ సేయ 

(వవశాన్యిశిబిమిగో తము (16 ఆంగీర సౌతథ్యసర్యగాతమాశిద శావ్నీ 

వత్ పంచా5 పేయ (వవరాన్విత కాశీ వంతగో తము (17) ఆంగీరసా 

చథ్యదీ వ తమ (తయార్ సేయ వవ రాన్వితదీ న్రతమునగోతమాను 

వేతేయు ఆంశీరసవమూూలమున భారద్యాజర్షి నుండి (18) ఆంగీరన 

శ్రా బ్ స్పత్య భారద్వాజ తయార్ "సేయ (పవరాన్విత ఛార చ్వాజాగ్ని 

శేశ్వనోతము (19) ఆంగిరన భర్మ్యశ్యమాద్దల్మ తయార్ పేయ (పవ 

ర్యాసాితమంగాని తేక శా | ఫ్ర శౌర్య శ్వ మాద్దల్మ తయార్ -పేయ (వవ 

కాఫతయం గానింయగుముద్దలగో[_తము(80) ఆంగీరస పౌరుకుత్స్న తసవశ్య 

న్నే తయార్ సేయ వవరాన్వితవిన్లువృద్ధ గతము (21)ఆంగీరస బార 

నృత్య శారద్వా జగార్య శె న్యవంచార్ సేయ పవ కాన్వితము గాని తేక 

ఆంగీరస క ప సశ వ్య గార్ల తయార్ సేయ పవరాన్నితముగాని యగు గర్గ 

గోోరము (23) ఆంగీరసాంబకీమయా వనాశ్వ తయార్ పేయ్మ వవరా 

ణా 
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న్వితములుగాని యయిన వారితే_ కుత్న_ ఎంగ_శంఖ._ దర్భ_ ఖై మగ 

పము లనునాటుగో తములు (88) ఆంగిరనగారి పీతసాంస్కృత్య|త 

యారేయ| వవరాన్వితములుగావి లేక వా _క్వగారివీక సాంకృత్య త 

యార్ పేయ్మ పవరాన్వితేమ లుగానియగు సంకృృతి. పూలిమాన. 

తండి శంభు. శె వగములను నైదుగో తేమ. లును (14) ఆంగీ రసాజా 

(త్రము(25) ఆంగీరసామయాయవోరుక్షవన (తయార్ పేయ్య వవరాన్వి 

తకబగోతేము (26) ఆంగీరన లా ర న్పత్య భారద్య్వావకేంగత్కల 

వంబార్ పయ [వవరాన్విత కౌం౫శేె శిరగో తము 

1 అ తిబిషీమరాలమున (27) ఆ(కేయార్చనానశ్యా వాస్య 

(తయార్ పేయ్మ వవరాన్వితేమగు ఆ కేయగో తము (28) ఆ కేయ 

గావిష్టరపౌ ర్వాతిథ తయార్ సేయ పవరాన్వితేమగుగవిష్టి. గో తెము 

IV విశ్వామిితేర్డి మూలమున (29) విశామి తదేవరాతౌరల 

[తయార్ పేయ్మ వవ రాన్వితములగుచికితి- గాలవ- కాల. బవ. వును 

తంతు_ కుశికము లనునై దుగోతములు (0) విశ్వామ్మితె చేవ్మశవన 

చై పతరస తయార్ చయ (వవరాన్వితేమగు ("మతి కామకాయన 

గోతము (1) వె శ్యామ్మితమాదుచ్చందనథావంజయ్య తయార్ పే 

య పవరా న్యితమగుధ నంజయగ్ తము (తిటివై శ్వామ్మి తమాధుచ్చం 

వసాజ్య తయార్ పేయ| వవరాన్నితే మగు అజగోతము( కక వె శ్వా 

మి తమా ధుచ్భందసరాహీణ్య తయా రైయ (వవ రాన్వితరోహిణగో 

తంము(కిక్ర వై ఇ్యామిలే ) మాధుచ్భంద సొష్టక తయార్డే యపవ రాని 

తమగు అనక గోత్రము (కిర్ వె. శ్యామిత దేవ రాతపౌరణతయకార్ పే, 

యవవరాన్నితేపారణవారిథా వయన్తాగోత ము (శీర) వె శ్యామిత్స కా 

క్యాత్నీల త)యార్డే యప)వరాన్వితేగోత)ము (37) వై శ్వామి త 

ఘమర్ష ణకాశికతయార్డే యపివరాన్వితమగ అభమర్ష ణగోత్ఫము 

మవ హా రె నణత)యాకేయ ప్రవరాన్విత రేణవగో 
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త్రము(కి9) వె శ్వామ్మితగాభిన్నవె ణవ్యతయా కోయ 
(వవరాన్విత వేణవ 

రములగుశొాలంకాయన. శొలావ్ష- లోహిలౌక్ష - లోహితజహ్న 

వము లనునాలు గో|తములు 
0 

ఇ కాశ్వపర్షి మూలము న (41) కాశ్యపావ త్పారాసిత (లే 

యార్ పేయ్య వవరాన్వత శాశ్యవనగో తము(4కిశకాశ్య పావ ల్సార నై 

(కువ్యతయార5 సేయ పవరాన్వితన్మి ధువగొ_తము ($8) కాశ్యపావ 

శ్చారరై భ్య(తయార్ సేయ వవ రాన్విత రేభ్యగ్ (లేము (4) శాండీ 

లాసిలేదై వల (ఠతయీర్ పేయ వవ రానిృతముగాని లేక కాశ్యపాసిత 

చై వల (తయార్ సేయ పవరాన్వితేము గాని యగుశాండిల్యగ్ తము 

V1 వశివ్షరి మూలమున (కీర్) వశిపె.కార్ సేయ పవరాన్విత 
అవు జ 

వశిష్టగో తము (కర్) వశిపాభరవ్వన్విం_ వ్యవమద్యతే యారేయ[పష వరా 

సితే సగ ఉవమన్యవగో[ తము (47) వశివ్హశా _కృపారాశర్య 

[తయార్ సేయ పవ రాన్నిత వరాశరగోతము ($8) వశివ్షమె కా 

VI అ౫ స్రయిపీమూాలమున ($9) అగ _సద్యాచ్యు లేగ్మ 

వాహ్మ తయార్ షేయ (వవరాన్వితముగాని "లేళ్ల అగ న్వ్వచాచ్యుత 

సోమవాహతయార్త య వవ రాన్వితముగానియగు అగ _స్తగోోతమును 

ఇంతేగాక లెక్క_కుమిక్కిలియగు గో తనంఖ్య కలదు అందు భృగు 

వక్చగో తములం (టబ త్యేకము డెబ్బదిమూ.డు పెర్డుక లవి. అందులో 

ఫె సకగో తము లెనిమిది పె లగో[_తములు పదమూడు. వీంగశెయన 

గోతములు వదునాల్లు పాణిగో త్రము లిరువదితొమ్మిది_ వాల్మీకీయ 

ములు ముప్పది వివగో[_తములు చవమూా.6డు._ ఆఫ్టీపేణము లెన్మిది 

యాన్క_ము లిరువది.. మ కేయములు వదునొకండు. వై న్యములు 
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మూండు. శెెనకములు తొమ్మిది -ఈతీరున గో తములవికేషవముల 
గణితములు శీష్రాచారసం_వదాయానుసారము”గా నాచరించలుడ 
యజ విధా నములంబట్టియు నివావావిధా నములంబట్టియును [సాచీక 

(బాహ్నణగో తవిశేవభేవము లూహ్యాములు 

"జీవతలకు వావ్యమునం దిచ్చు పగ్ని హో తుని [పార్టి ంచ 
విధానము |వవర యవంబడును-అగ్ని కార్ చేయమని పేరు. ఆర్ చ యక్ష 
మనంగా బువీ.సంతానము ముములు మొట్ట మొదట యజ్ఞ ముసకై 
యగ్న్నిని బుట్టించినారుగనుక_ జేవతలలో వగ్ని హో తయు నధ్యర్వుం 
డునుగా నున్నాండు- హో(తధ్యర్యులవ లె "బీవతఅ కగ్న్ని యుఫవచ్ల 
రించుచున్నాండు- _అాహ్మణుం డగ్ని హో తముచేయునవుడు తసవంశే 
మఃూూలపురువులను స్మరించవలసివది- అఆగ్నిహో త (పార్థనమందు 

తనవంశేకర్తపేరు (వవర యనంబడును ఇందు కుడావారణముగా 

మాండూకశేయగో తమున. జేరిన యాహ్మణుంలు మూాండుకే యులా 

వత్సగో తములోని వారనియు నావత్సలు భృగుసంతతి వారనియును 

'జెలినిగొని యా_శావ్మాణుంలు తేక్కి_నవరత్సగో తమువారివలెనే ఢార్తవ 
చ్యవనావ్నవనార్వజామదగ్న వంచారైయ వవ రాన్ని తవత్సస గోత్రుండ 
నని యగ్నిహో తముచేయవలయును మానవ శే"తస్మూ తములందు 
యజ దీశ్షీతుండు తనపేరు తవగో తము పేరు తనతం డిపేరు తనపికా 
మవాఎనిపేరును తన్మ పవితామవానిపేరును జెవ్పవలనినది -ఈకీతుగా 
[బావ్మాణం డనాదికాలముగాం (బవ ర్తిల్లుచున్న తనగోతయును 

దభవంశమూాలవురుషులను మూ(డుతేరముల తాఠతతేం్మ డుల డెలి 

కొనుటచే య్ తస్తా రకర శ్రములందు. వనకులగో[ తములను 'వెల్లడించూ 

కొసి తనవం శొవళిచర్మి తను (బచుకించుగొని ధర్మ శాస్తా )శుసారముగా 

వి వాహోదిసంస్కా_రములచే గృవాస్థయి వర్షా శమధి ర్మములం గాపాడ 
కొనుచు నివాపరముల. దరించుచున్నా(డు (_బాహృణులంవజున 
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భృగు అంగిరసుడు. విశ్వా మితు)దు- వశిమ్టుండు కళ్య వుండు. 

అ8ి)- అగస్త్యుడు. ఈ యేడుగురు బువులను బట్టి కలిగిరి. జమదగ్ని - 

శరమ. భర ద్వాద వ శ్వామ్మి తే_ వశివ్హ. కాశ్యవ. అతి. అగస్త్యూ 

లను= నీ యెవమండు) నిక్యముగా నంవజు | ఛభాహ్మణులకు వంళ 

కర్తలు. ఈయొనిమిదిగో_తములనుండీ పె వివరించిన నలువదిత్ మిది 

గోత్ఫములు ను గలిగెను 

మెదట గర్భమునుండి జంతువుయొక్క_ శిరస్సు పిడవ 

ఛావహువులు తరువాత దొడలు తుట్టతుదకుం చాదములు వెలు 

వడుట తేజుచుకడా ? శాంబట్టి విరాట్పురువ్వుని శిరఃవ)దేశమగు 

మ ఖము (ఆావ్మాణరూపమనియు చావున్రలు శ లీయవర్ల మనియు 

నూరువులు చె శ్వజాతియనియు పాదములు శూ దవర్డ మఎయుం 

శప్పయంబడెను మొల్త్తముపై సనీజగమంతయును విరాట్పురువసి 
వరీరముగనుక నంతరిక్షము (ావ్మాణస్వరాపము నాయతంరిత్షము 

సడుమ నగపడు[ గహములు నక్షత్రములు మేఘములు మెజుపులు 

మొదలగునవి క్ష[లియయావము. భూమి వై శ్యయాపము. పాతాళిము 

శూదరాపము భూగర్భములోని పదార్థములు తెలియంబడవుగాన 

చ్విజసంస్కా_రము లేక చూద్రజాతివలె ననంన్మృతమై యున్నది 
భూమిపై భాగము (గవానక్షత్యంగతులు నంతరీక్షము కొంతవజ 

కీర దియగోచరము గనుక తత్త త్కార్యములయెడం |బవృ త్తి నివృత్తుల 

నుదహరించుటచేత నవి సంస్కృృాతము_లె _బహ్మక్ష్యతియ వై శ్యులవ లె 

ద్యిదెల్వేము గాంచిన టూ హింపంబడు చున్నవి వా_స్రవముగా 

మొత్తము పె నాబ్తుజాతులం బరంగు ముఖచావారారుపా చదావయవ 

విశష్టమగు మూదర్తియంతకును జేవా మనియే -పేరుగడా ? శాంబటి 
భూమియందు ద్విజులు ద్వి జేతరులు నసిపించుకొన్న (బవ్మాక్షతియ 

వై శృళూదులంవజును మనువ్యులే- భృగాదిస _ప్తద్టలు నప్తోర్థ( 
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లోకముల. న ప్తవాయనవ్రలు న ప్ప ప్పకిరశాతు్ముకు ౦ - నప్తాగ్నులు 

న జసాగరములు. న _ప్రపాశాళములు నేడేళ్గుకలుపయా నలుని 

మ్మిదిగోతగిములుగాని కులములుగాని జాతులుగాని భిన్న వస్తు 

సమూూహములుగాని లేలుచున్నది.  కాంబట్టియే దివ్వగుణకర్శ 
సామాన్యవి శేవనమ వాయా భావములు న _ప్రపచార్థములని "లెక్కింప, 
బడెను బ్రతుకున ముఖ్యము గాం చెండి నఖ్యము. స ప్తవదుల 

దొక్కు_ట సా_ప్పవ వదీవము సఖ్యము. మృతక శెబరము నకు న_ప్పోట్టు_ 

న ప్తదశాక్షరము యజ్ఞ ము. సభనపాంగలక్షణము. అనాదిగా వేద 

(వమాణముచేతం అఆగమాః ఖలు దుర్తథఖా యను పల్కు 

పాటించక వేవథావకు య థేస్టార్ధమ. లు పన్ని గొవ్పకొద్దులు 

తరమలోంచాము మనువు భా. న కో న్వార్థపరులై 

మునులయభఖి పాయ మెజుంగనేరక సర్వభూతదయయును నర్వలోకోవ 

'కారవ_ర్తనమును యథాలాభనంతుంప్రియును నకలవేదములు బోధించు 

చున్నవని సర్వ జనసమ్మతేము గా నొ రులసుఖ పెట్టి "తాము సుఖపడ 

చేరశ తెలినీ తెలియని జ్ఞగలవదుర్విదగ్గులగు మనుమలు. తనుట్టు 

తాళ్ళు శాందెచ్చుకొన్నట్లు కోరి తిర్యగ్దంతుంవులక న్న: గష్టములం 

బడు చుంటకుంగారణము నిక్కముగా స్వాభిమానమే 

త త్వ్వనిర్తయము 

నానావిధ పాంచభౌతికోపాధుల న్మాశయించి న్వకర్శ్మ ఫల 

మనుభ్గవించు వివిధజీవులు ననాదిగా నవాంకారమమశకారము తో? 

(బవర్తిల్లుట స్వభావము... వహనశ క్తి యగ్నికి నిత్యమును నవజ 

మునుగాని యాయగ్నియొక్క-_ జ్యాలాకారములు మజీ యడి వెల్లి 
డించు నానావిధములగురంగులు నితరభూతనంయోగోపాధివి శేవజన్య 

ములు ననిశ్యము లాగంతుశములుగాని సహజము లెట్లుకావో యటు 
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లనే పృథివ్యాది నవ (ద్రవ్య వదార్థములకు గుణకర్మసామాన్య వశే. 

నమవాయా భావములను నితరప దార్థవి కేమవ్య క్రీ కరణ మనిత్యము 

నాగంతుకము గాని వాస్తవముగా సతస్పిద్దము శాదు పాంచభొొతిక 

స్ట వవితషమును సంప్నము స్లూలోపాథి యుగే త్ర్యితినాశ ములందుటచేత ని $ స మె 

వలి; ౫ల్పితేమును మిథ్య యును గాని నిర్విషయమగు మనో(వవ్యము 

వలె నిత్యమును సత్యమును గాదు. ఘటక పాలాదినామరూపము 

లుత్ప వితినాశ వంతములగుటచేత మృతునందు. సష్నజగమువ లెను 
— $9 

నూ! 

మవవికారమువలెిను గల్పితములుగాని వాస్తవము 'లెట్లుకావో 

యటుల నే పంచభూ తాత్మకస్థూ లేం దియదృష్టములగు నవాంకార 

చునుకార్మ వవ్య క్రో శబ్ద న్పర్శ రూపరసగంభాదిగుణవి కేవములన్ని యును 

మిథ్యలు గాని పరమారగము లెంతమా. తమును గావు. న్నత్త్వరదజ_న్తమో 

గుణసామ్యమగు _వకృతియే యానర పజగద్యి కారములకు మూలము 

నిర్హి ప్తుండు ననంగుండు నగు పరవురువుని నంపర్కమహిమముచేత 

సూవంటు రాతినంపర్క-మున నినుము (భమించున ట్రీ వకృతి నర్వ 

జగది( కారము లందుంచుట కాత్మవశమున జా గత్స్వప్ననిదలం 

బర(ంగు మవ న్నే "లొ ర్కాాణవము 

సుర్షషనంవర్క-మహీ మముచేత న్మీతీగుణసామ్యమగు _వకృతి 

(పవృం్తి నివృత్తులందుచున్నదికాని నిర్ణణుండగు నప్పరమవురువున 

కీవిక్ళతిన్లూర్చి తలం పేలేనికారణముచేతను ద్ధిగుణసామ్యుమగు 

పికృతివురుమనివ లె నిర్వి కారమగుట చేతను పురుషు నకును మతీయుం 

బ్రకృలికిని నగ ఫావము గా లీనిజగద్వి కారములన్ని యును నున్న మునకు 

గాని పనువువకుంగాని నవాజముగాలేని యెజు పారెండింటి నంవర్క 

విశేషమున నాగంతుకముగా నుద్భవస్థితి నాశము లందుచున్నట్లు 

శస్పట్టుచున్నవి ప్రకృతికిబురువుండు గాని పురుమునకుం బ్రకృతి గాని 

యన్యోన్య మున్న యుంతమాత)ము న్లైెలియదు సిర్విమషయమగు మచ 
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స్పువలెం ద్రగుణసామ్యచుగు వృకృతియన. దామరాకునంటవి. బటి 

వీిందువువ లె. బికృతినంటని వురుముండు నసనోషన్యా భావవిశేమమ చే 

న్వోయు లెవరిమెట్టుకు వారే సిత్య్యులును సన్యులు సిరి కారులును 

మజియుం గేవలులును బ్ర)వ్మామళ్రాయ వై్శ్వ శూ దాదిజాతులు 

నానావ్ధచేవోదు సపొధివి శేవములు నుత్ప _త్తితినాశవలతవం 6 గు సకల 

దగద్వి కారములును స్వష్న్మవ్కారములవ లె మిధ్యలు గాని వాన 

ముఖుకావు 

కులమున కెందు కిట్ల న్యాయముగా ౫ద్దులాడెవరు రెండును 
మజ్జెబొమ్మలే మొీక్కు_టమొక్కి-ంచుకొనటయు నొక్క_యవి వేళ 
మున గలిగివచేన్ద లే. వెనుకటి నె జ్ఞ యెందుకు? వేనములు క్త 

ములు_ గతించినవానినంగతి సీకేల? ప) స్తుతము సీయెదుటనున్న 

సీతోడిపాటివారినెమ్మి సంపాదించుకొని వారినిసుఖ పెట్టి నీవుసుఖ 
పడును. సీవు బా్రాహ్మణుండవు కావు మజి యకాఛహ్మణుండవును 

గావు సుఖముగాబితుకుటకై బీవలాడుజంతువులలోనొక దంతువవు 

సీత్రోడిపాటి జంతువ్రలక షేవ్షమ లు కనిపెట్టి రొరులసుఖ పెటి సీయూ 

వీరియున్నంతవజుకు నీవు సుఖపడుము ఈ నంగతియే వేదములు 
శాస్త్రముల. మునులు పెద్దలు పాచీనులు నప్ను లాఫ్రులు పిన్న 

"పెద్దలందజును బోధించసవాజధర్మము నీతల్లి దండ్రులు నీయవ్య 

శారలువలె సీవున్నా వా? వారిశరీరము వారిమనస్సులు వారిచేన్షలు 

వారికష్టసుఖములు వారిమతములు వారిక ర్మము లు వారిగతులు వేజు 

సీస్థితి 'వేఆం. కాలమనుబట్టి జగమునంవలివ స్తావులు పితిక్షణ 

మొక్కొ-క్క-విధముగా వికారములందుచుండును  నీబ్బకుకు సుఖ 

మెట్లునమకూరునో యటుఎ సీతోడిపాటివారలతో సీవ్ర వర్తించు 

నేర్చు నీలో నున్నది. మజీ యట్టినేర్చు నీకొదవుట కాలరూవియైస 

చై వముచేతిలో నున్నది పోయిగాంబ్రుతుకు సికో్కె సీపౌరువవం- 
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మతే యానుఖము సీకుంజేకూరుట సనీయదృష్టమగు దటి వమ _స్మీ బతుకు 

సుఖము కోరెదవేని “న ర్యేజనాః. నుభినో భవన్వు” అని యవార్నిశ 

మును జవించుచుండుము. వేవములు సౌహములు నసరాణములు 

ముసలమ్మ విట్రకథలు వెనుకటిమ చ్చటలు గతజల సేతుబంధములు 

నీశేల? జగదువకారముగానడచి యెరులసుఖ పెట్టి కాసుఖపడువాండు 

గొప్పడాతివాండు పరులనుచాధించి చాచాధపడు వాడు తవ 

బాలివాండు, చేశ మెవరేలిననేమి యొవరు.పభువు _లెననేమి 

వారివారి చిక్తానుసారముగానడచి వారివారియను గ్రహమునకు. 

తుడవై వారి కువచరించి సుఖముగా (బతుకు మయ్య ' 

యవిచేకీ! యిీచేశే మాభూమి యీయిల్లీ (క్రీ యీోధథన మోాజేవహా 

మూయూపి ర్మీబతుకు సీయధీన మనుకొవకు నీ చెంతన తమును 

స్యతం తుండవ్రు శావ్రం కాలవశముని మణియు నవృష్టవశమున సీ 

క్షీ బతుకునంవలిస్థితిగతులు తటస్థించుచున్నవి వాస్తవము నీయహం 

శారమమశారములు నీచిత్తవికారములు నీస్టితిగతులు స్వష్నవికార 

ములవలె మదెవీకారములవమాడ్కి._ _థౌంతిజన్యములుగాని వా _స్తవ 

ములు కావు- సీ క్రీబోధ దురవగాహమయొ నేని చూడు మాంకలి 

శీయన్న మైనం దినకున్నా వా?డ్బు శేసీరె నం చాగకున్నా వా? కాబట్టి 

నుఖముగాం (బుతుకం గోరితి వేని నిన్నునీవు (పేమించునట్లు నీతోడీ 
పాటిజారలం (చేమించి వారియాన్నత్యసంపద నీకున్నట్లు మనస్స 

మాధానము వేసికొని యేయెండ కాగొడుగు పట్టి సుభించుము. నాది 

భారతవర్ద ము. నేను _వాహ్మణుండను సాయిలు నావాకిలి 

నాధనము నాజాతి నాపెద్దలంతంత వారు వారలకువల నాకు జరుగ 

వలయును. జాతిశక్కు.వవాంకి నేను లోంబడను నాకుంగాసి 

నాకారివారికిగాని దేశనవాసులకుం గాని నన్నుండి యొట్టికన్టములు 

వచ్చినను రానీ జారినిపోంగొట్టుకొ నెవనా ? వేదములు శాస్త్ర 
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ములు పురాణములు (పాచీనులు పెద్దలు బోధి ఎన నాళారి 

నామర్యావ నాకులము వో గోబ్దకొందునా యని శ యిచ్చిప 

గెల మండనంతను తెజచిన కేల నీవు చెడ యేక సతో వవాటి 

వారిని జెఆచెవవ్ర? ఆడజాతి వోనుజాతి యూెెండు జాతెలకెప్ప 
మణీ జాతి లేదు. అన్నాయముగాం. జెడివోక్సు. మనుమ్ము ౨౦&ఆి 
దొక్క_ శు జాతి. జాతిధర్మము కాపాడందలంమకొందువేని పివోడ 

మన. వ్యులంద తితో. బొతుగొని వారియిష్రాన నారమంగా నడుచుకొని 
నుభించు. ఆయాకాలములకుం వగునబ్లు వేవములు శౌ మములు 

వురాణములు మునివచనము ఈ ర్ధముచేసికొని కాలోచితెవ రసము 

నమయోచిత వాక్యము (బకటించుచు సుఖముగా. బగుకండనియే 
వేదళ్యాస్త్రమ లన్నింటి తాత్పర్యము కాశతీఆదు_ వు స్రాకట్టినవమ్మాక 
మున వీనిపెండ్డామగునా ? కవణాడినమా్య తమన  పీ_నం కాశ 

మగునా ? యేమి వెజ్రే? బదరీశాదరాయణనంబంధ వీరాంతనంసా 

రము చుట్టరికము వావివరునలు కులములు జాతులును అనువసువ్త 

లక బెక నీ బతుకు నీ బతుకు పెన్రై తాళముమా( తము దై వమువేత 

నువ్నదిశకాని నీచేతిలో తేడెందుకు? జాతి హెచ్చుతగ్గు లెంచుకొని 

కులమున కై (గుద్దులాడెదవు నీది మనువ్యజాతి నీ వెంతపోంగొట్టా 

కొన్నను మతి యితరు లెంత జెజచినను మనుమృజాతికిం బకుజా డికి 

వలె దోశలు వచ్చునా? అెక్క- లబ్బునా ? వెనుకటిపంచాగమాలు 

సీశేల? సీతాత యెంతేవా(డై ననేమి యొట్లున్న నేమి? మున.లనంగతి 

(పౌచీనవర్లవిశేవవిశేదము నీకేల? అప్పటి కావేదములు మిజ్మి 
యాకాలమున కాజాతిమర్శాదలు చెల్లి నవి_ “ఎప్పటి కెయ్యది. 

_వస్తుత మప్పటి శామాట లాడి” అను న్యాయ మనుసరించి సుఖం 

చుము_ నీ శేజాతియును లేమ నిక్క_ముగాం దక్కివజంతున్టలమతళ్ని 

సీ వొకజంతువవు- శాంబట్టి దష్టడంతువులను నేర్చునం దవ్వకొని 
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ర్న సుఖ పెట్టుసాధీజంతువులం గనిెట్టుకొని యుండు-్యవ స్తుతము 

శ్వ్వానుం శొ(స్త్రములి కిద్దియే తాత్పర్యమని ముమ్మాటి? నమ్ముకొ 

కము 
ra 

చేయేల |త్రిగణసామ్య మయిన _వకృరతిశే నిర్వివయిక మన 

సన్నని రెం వ పేరు స_త్త్గరజ స్తమోగుణ తితయ (వకోపమువలన 

శాత పత శేమ్మ తదోమనామ్న మారోగ్యము మజి యారోగ్య 
లక్షణము కోర్కె లేమి. (_తిగుణనామ్యుము వక్ళరి _వకృ్ళతిలశ్ష ణము 

తగముతోో చని (పళ యాత్శిక మగు సమాభ్యవస్థ ఈజగమంతయును 

వ్నజగమువలే మనొ భాంలిమూాలమునగాసి వాస్త వము కాదూ 

వాస వమెన-దో నుత్చ త్తితినాశవతుంకనుక నేయనిత్యమును గార్యము 

వగునీడగమెకారణము కానేరదుకదా ? శకారణములేని కార్య 

ముట్లు కలుగువు  వుజియు దగన్నృవ్వ్మ్భుతిలయములకుం దిగుణ 

నామృమగు (కృతి యొక్క_ గుణ్యఐకొపమే కారణమనక తీఆచు_ 
మతి యాగ్ముపకోపమునకు హేతివు (వకృతివుకువసంవర్క్య._ మై 
యుండువు, సూవంటురాలు సూదులనంర్క_ముచే వల ననుమాన 

(వమాణమునం (బకృతివురువసంపర్క_మ.ను సాధించి సూచీపరి 

(వకృతివురుమపరస్పరసంపర్మ_ వశమునం బకృతివురువత _ల్త్యే మెద్దియు 

న్లాని జగమన-మిధ్యా కార్యము విచితమగసీడవ లె. బొడముచున్న 

దవనకతీజదు. నిర్గణుడగు వురుమునకుం |బతిబింబముపొడమచేరదు 

కచా (తిగుణాత్మక మగు (వకృతి వతిబింబమోజగతు హారం 

వస్తు పరిఎంబము నృవ్నవస్తువె నట్లు కలుగుచున్న దనియనుమానించ 

వచ్చును న్వపష్నజగము నిక్కముగాం బుట్ట లేదు “పరుంగ లేదు 

మజీయు నవించలేదుకదా ? వుట్టినట్లు నిలిచినటు నళించినట్లున్న 

సీడవంటి మిథ్యాస్వవ్న్మ ఫాంతి సదృశ కార్య మోాజగము. శానిచో 
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నిత్యవ స్తువులగు (వకృతివురుము లీయనిత్య మిథ్యా 2౫ "ఈ్మా._.ర్య మజ 

శ్రేవిధమైన కారణము స్లానేరరు మతీయునిజ్లగము (లిగుణసామ్య మనగ 
_వకృరి యొక్క. _వరిబింబము గాణగాని నిర్గుణుడగు పురుషుని కతీ 

బింబము గాంగానియుండ నెరదు. పకృతి పురువనంపర్క భాంతి కారక 
మువే న్వష్నావస్థచే మిథ్యాాపసవంచముతోంచున ట్లీ మిథ్యా జగము 
తోంచుచున్నది. (తిగుణనామ్యమగు | పకృతికి స్పంకల్పము లేడు. 
నిర్ధుణుండగు పురమునకు సృంకల్పమున్న దనరాదు కాయబట్టి (వళ్శతి 

వురువనంపర్క_జన్యమగు నస్టాయో యినిర్వచసీయవ దాగ్గ విరాజ 

త్కారణమని నిర్ణ యింపక తీఆదు సును _ప్త్యవస్థావికేషము స్వివరించి 
'చెప్పనలవిశానిచందమున నిదగద్భు వస్థితి వినాశ కారణము న్ని 

యిం నలవికాదు. 'తెలియశక్యముకాని కారణమే చై వము 

మతీ యాదైవమే (వకృతి వురుమవనంపర్క_ మహీమాత్మకశ మై 

యవాంకారవమమకౌర జనకమగు న్మృతియావమై యున్నది వశీ 

యిీగ్మృతియే సకలసంసార హేతవు_ సుమ _ప్ప్య వస్థాత్మకమిగు 

విన్మ్బతియే (లిగుణపామ్యమగు పకృతి_ న్షవ్న జా! గత్పువ్వు _ప్యవస్థా 

సాశ్నీ యె నిర్షి వుండె నిర్లుణు (డయిన వరమాత్యుండు వూరుముడు 

-వేవమ. లు పరమార్గమును జెప్పుచున్నవిగాని యొక్కింతయును లోక 

వ్యవవోరములను/ార్చి చెప్పవు దెగదువకారులయిన యలీం డియ 

_వష్టలగు మునులు పామరబోధకొజకు మతి యుపానవకొఆకు 

నలౌకికపదార్థములగు -వేదములచే లౌకిక వదార్థభిన య మొసర్చిరిగాని 

నిక్క_ముగా _కాహ్మణ త్షతీయ వెశ్య శరా దాది తాకి 

జాతుల నేవల పరమార్థబోధకములగు వేదము లెట్లు వాశొనునుఃి 

అగ్ని తన్ను దా వహించుకొనంజాలనట్లు కాక పురుషా 

త్మకమగు జీవము తనం దాం బెలిసికొనంజాలదు గుణాత్మక మగు 
తెలివి నిర్దుణుండగు 'వేవపురువు నెట్లు తెలియంగలదు ? వా స్తవ 



రెండవ (వశకాశము 117 

ముగా వేవపురుముం డీలౌకి కాకా రాద్యత్షరమరా ర్తి ఇని చెప్పుట 

సావానము శాఖా గచం దవత్తుగాం 'బామరబోధవై మునులు 

వేదముల నక్ర్షురమయము7గా నౌపణారికముగాం జెప్పి (శ్ద్ధ నుడ్బో 

ధించుటకె “అగ్నిమోాళే పురోహితమ్” అను మొదలగు వాజ్మ యము 

నుచ్చరించిరి పృహపోదరా దీని యఖోపదివ్లమ్” అను వ్యాకరణ 

శూ తానుసారము గాం గేవలజగదువప కారకులయిన శిష్టులుచ్చరింటిన 

వివిధవేదములు లౌకిక ములయినప్పటికిం (బమాణములుగా నంగీక 

రిచుటయే మిక్కి-లి _శేయము. 

వేదారము 
వవ 

వేవములయర్థమును "వేదముల భావయును [(బతియుగమువ 

మాజుచుండును వుశాణవచనానుసారముగా “ఐపీ తో కతా” 

అని (పారంభించు యజ రేవ భావయును మతి తదర్థమును దదీయ 

కల్చవిధానములును (బతియుగమును మాజుటచే చేదభావయు 

వర్ మును మణతీయువత్క_ల్ప్స విధా నములు నై హలౌకికము లేయనియు 

నవిత్య కా ర్య ములని యంగీక రింవకతీరదు మతీయును 'వేదములన్న్మి యును 
చె ఖరీరాపకమనుమ్యకంతోవ్భ వములు గనుక మానుషూాదిదేవహాముల 

వలె ననిత్యములసి నిర యింపకేతీఆదు వేదములందు నమ్మక మధిక 

ముగాం "బామరులకుం గలిగించి తరించంకేయుటకై. కాశేవిశ్వనాఖిని 
లింగమను గాశీయును (బళయాంతమందుం గాడ నశింపక శాశ్వత 
ములుగానుండునను వ్యానవచనములవ లెనే కైమినివ్యాసమవాచ్చులు 

"వేదములు నిత్యములు మజీ యసౌరుపేయములని వేదములను స్తుతిం 

చుచుం దన్నిత్యత్వము నౌవణారికముగాను గౌణముగాను సిద్దాంతీక 
శించి రని ee "లెజంగవలయును “యద్బృశ్యం తన్నశ్యమ్” అను 
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శట్లు మాను పే.0 _దియములను వీ తెద్ద్రవ్న పాంచభౌతిక సగ 

షటేమము స్నియు ఎతే్యము లును న్వవ్నడగము వలె విధ్య లనియును 

లంతా నుపనిమస్యాతె మే మిక్కిలి యుక్తీయు కెమును( గత 

న్నమంజనసు ను (యీ ముందా ఇఎురువుంయడు ముందా ? (ట్ర పురుష 
సంయో ము నంతానమ౫కుం గొ ౪ మసి చెష బక ఆదమగ డా 

(క్రీ వు వమిథునము శాదికారణము (ప్రీ వురవమిథుసమే యవి 

లస హన దోవము a చెస్టైవయు దా 

పత్తుమ.౦దా తపప్ చెసే విత్తు వి లే చెబు హూ_సూక్షా 

కారభేదమున్నప్పశ కి వసు ఛే? ఎ స పక ఫ్ కష. 

వికావచోనామభేయము” అన. (కుత పకారెము మృద్ధ్రటమి.ల కథేనము 
“మృ చేవనత్వమ్” అనసల్లు నావాహాపవు లు న్య షవనువు వె 

మిధ్యల.౦ _బాతి భాఎకములని యంగీకరి చినయెడల నిజ్జ( మంతెయిను 
పాషవ వారిక నత్యము గాని నిక,_ ముగా కూరమూక్తి 'సత్యిమిశానని 

నిక్పయింవకతీఆదు 

స్మ త్య ర్ ము 

సృృలియే యవాంశారమమశకా రాత్శకమై సకలజంగమష్టావ 
రాత్శక జగత్స్భృ పీ స్థ కిలయములకు గారణ మగుచున్నది విస్మరి 

దశయెడల సీసకలజగమును లయమగుచున్న ది కాయబటి సగుణమగు 

“తియ (వకృత్మి వధానిడూయావిద్యా నిర్వచనీయనావు మని 

మళీ విన్మృతియే నమాధి పళ య బవ్మా తుకీయవచ్చి దానందలక్షణ 

వ్రవల్య వాసి ద్దాంతీకరింపక తీఆదు క నైన ( గెణుయంగ~ని సంస్కృత బు 

"తె న్నే మెజుంగున్ * అనున క్రైవాలౌకికధర్మమునే తిన్న గాం దెలిసి 

కొని నడువళే క్రులుకాని మనుమ్యులకుం ఇ రలోౌాకిక వతిబోధనే క 

(వయోజసములగు “వీదచింతలు వెడుబరు వె త్తంజాలక గిదెగిద 

గిందాకొొను వాడ హీమవత్సర్యత చెం _త్తేనుంకించిన ట్రుండును ఆకీం 
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దైన దన్దలుం గారుేకు లస పెన్షలు జగదువ కారధ గ్మ కార్యము 

లందు. చామరులకు విశ్వాసము బఎపర్చుట కె వరలోకమునల్పించి 

ఇాశ్చతన్వర్ష సౌఖ్యము గలుగు నని యాస పెట్టి బై మగపర్సి వేదు 

మేపి పిల్లలం కబాగుచేయుతల్సివ వె స్వారి పరతమాని “శ రమావ్యం 

ఖలుధక్మనాధనమ్- అవాంసా వర మోథర్మః- పరోవశా రార్ధ మివం 

శరీరమ్ అని చేచువలె నారోగ్యకరమును కప్టావాభవ రమప 

పరో వకారధర్మమును వేద వేదాంగములంబన్ని నాట్సముచేం చావని 

ఎంఢనమును వారించునట్టు పామరు ఎస్వలాభ సౌఖ్య ఇ వమునువారించె 

యస్వానుగహ మిచ్శామి తన్య వ్త్తం వహరామ్యవాణో అను 

న్యాయముగా సంసారభోగ సౌఖ్యమును చొలంగించి జగదుపకారక 

న ర్మావరణ న్షేశమునం (కవ ర్పింపం జేసిరి [బతంకునకు సంతుష్ట్ర 

మాంనమే ఫలముగమకను స్వాలాభ చవృ త్తియెడం గోర్కె తీజక 

జెల్లి వనన్సున కధిక్రమగు చుండు& చేతను పరోపకార్ప్ర)వ రనము 

చేత నృసాఖషవిముఖతకలుగుకారణము చేత నంతృ్ప్పమయినమనస్ప్సు 

నిర్విమయమాటచచే మనువ్యుండు సంసారదుఃఖ విము కుడగునది 

వలుస్. లు శకెవలజగదుపకాంధర్శ్మము ను ముఖ్య గాణ విథులచే చేద 

శా ప్రకావ్యరచనావి శేషములవే లౌకిక వ్యవవారధర్శ్మముల ననాది 

కాలమునుండియును లోధిం వందల కొసరి 

అహం మమ (పత్యయము 

ఆవాంకార మమకార జా త్యాభిమాన స్య పరవిశ్లేవ జన్య రాగ 

జ్వేమములచే సన్యోప్యముం వన్నుకొని సీరస్వ్యర్షలాభ మనియును 

ధత్మమనియును లాల మ లాకి సొలిసీ 3ెలియని ప (లా 

క్షణమువ్యవతివ్షకే + శ్వనన్ యది జంగిర్ననలాభవానసాో | బతికి = 
యుండివ సుఖములు పడయవచ్చు నమనీతి సవపలయ్యదోసి తిస్మి కొవ్వి 
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రొొరులం జంపి ఈాము జావనేల ? “శతం దీర్ధ మాయు” ఆన్న 

(ఈ తిం జాటించకవకళ్వక _ర్తవ్య ములగ సావుడావము లవలం[ దోసి 

సపరవోనికరములగు భేవవండో పాయము అనుసరించు కూరులు 

(బతుకు లెరు వెజటులూని వెల్లులుకాో? ఉజేవాము మొదలుకొనియేవస్త 
వ్రను నిక్క-ముగాం దనదిశా వని (వలిక్షణానుభవమునం చెలికి 
కొనుచుండియు నాయాలు నౌబిడలు నాయిలు నాశరిరమః నాధసము 
నాభామి నాజేశము.. నాజాలి_ నాసీతి యని దురభిమానము నవం 
శారమమశకారమూలమగు సంసారమందు మమత విడంజాలక శేవల 
వరోవశారమునశే తన్మ బతుకు [వయోజన మని వల్కు_ చేదశ్యా క 
వురాణర్డి వాక్య కార్పర్యము గణింప కూరకొరుల హింసించి తాము 

హీంసపడుచు _కొవ్మాణులమేసియు తమ్మ లియులమనియుం (వోదశ్చల 

మసియుం బరిపాలకులమనియు "జేశజా'క్యాభిమానములతో నహం కాక 
మవవశారముబే నొండొరుం బొడుచుకొని చచ్చువారు నూనుషా 

శారములనున్న రాక్షుసులం బకువులుగాని నిక్క_ముగా సకల పాణ 

వశాశె కధర్మన్యభావలక్షణులగు మానన్రలె-బ్రాదురు? పెక్కుమాట 

లేల మనువమ్య్యులంవణు నొకరినొకరునొ ప్పించక హింసించక సుఖమం౫గా 

(ఆతుకుమార్లమంతయును నకల వేదశాప్రునమ్మత మే. రాచఆికథు.. 

జాతి. ఇారిసీతులు_నివావావీధానములును. సంభ కొనవములు. వరి 

పాలనపద్ధతంలు.. లోకములోని మనుజు లొండొరులను  అాధించ 

క న్యోన్వాను కాగమున నంవజును (బతుకుటకై చారు లేర్పుఆచిన 

మునియభి పాయము నర్వలోళరశ్షము కెచా? నేను నాదియను నవాం 

శారవువకారములల దొంగ మనుషవ్యులండజం స్టీలసి మెలసి నమూ 

స్మిదాజోరవివోర సౌఖ్యములతో (బతుకుటయేసమ స్త వేవశావ్ర్యూములం 

శుంటాపథముగాబోధించుచున్న వి ఆండు చేములదుఫు క్రైనోమగవాంజే 

ముందు వుక్షైనో లే కుభయులాక్క_సారియేవుట్టిరో “ఇచ్చ్భామ్మాతం 
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(వఖోః సృవ్మీఃి ఆభున ట్టు దై పసంకల్న మ్మా తముచేతనే కొంనబటు 

వృద్ధులు య న. కొందయికని వారు మొవలుగా నానా 

వర్ణములతో నానా చేశముంందు నా శాచారవృవహోరములలో నానా 

జ తనయోరూపముల వమాన న .౫కులగు మానవులు కలి 

గిరో న్యర్షమ_ర్హ్య పా తాళములు త_త్తవ్యస్తువ్రులతో నానా వన 
తులతోడి జడచై తన్నాత్శక జంగం స్థావర వస్తువు లెప్పటినుండి 
మెొుదలుకోని యెట్లప్పటివణుకు మాటబుచున్న వో యింక 

ముం చేన్భవ్లీ యేనుగునో నానా వేవ తాస్రుమ తాన సారము 

నాన్నా పకారములుగా నూహింపంబడు చున్న విగా? నాసర్షి మతేమ.న 

లన్య|ోన్యయు క్షీ ఖండితములాట చేతను వేవ శాస్త్రము లు బహుముఖ 

ములే బవుమతముంం లోధించుచుంటచేతను నిశ్చయము నిదమిట్టే 

మని సర్గ యించుట శే వమాణ న్నిఒకుంటచేతను వణిీ 

యోలోక మందలి పదార్భత త్వ మెద్దియె న నిదె యిట్లని వా సవముగా 

నెఆంంగ ఏలువడకుంటచేతను (బతిక్ష్షణము వృద్ధథ్సీణతల మాటు 

చున్న క్షణి కేం దియము౭ చేశ తమ లగువత్యక్షవస్తు తత్త్వమును 

నిర యించుటలో వనాదిచర్మి తానుసారముగా నిప్పటివరకు న్పంశ 

యమే మిగిలియంటచేతను *పడారత త్ర్వజ్ఞానాన్ని (కేయసా వా వః) 
థి బళ్ల య 

ఆను న్యాయము పెండి యయివంగాని వెజికుదురదు వెతికుదిరినం 
ల్ చం €౨ 

గాని పెండి కావన్నట్లున్నది- కాంఎట్టి సగ్షర్షన రకముల జోలి మసేశేల? 

ముఖ వశములగు పాంచభ్గతిక కార్చచింత మంశకేల ? మనయిష్టాను 

సారము Wr ss బుతువ్రులు మాటునా? కాంబట్టి 

4 ఆశవుతం వానవగర్థి తంచ (గప్రీణాంచ చి త్తం పురువస్య భాన్యమ్ 

అవర్ద ఇం చావ్యతివర ఇంచ జేవో నజూనాతి కుతో మనుమ్యః” 
ఆనుట వేత. బడార్భ త En మెజింగినామనుకొనుట కుంజీటికొవు. శి 

మాచినా మనుకొనుటక దా? స్మ దాహోరవిహోర సౌఖ $ మానించున్నీ బతు 
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కున గొంతవఆకుం దోడిపాటిజనల యను గహము నంపాదించు 
కొన్నువ్పుడ. ధశ్మము ౬ బించు చుట _వత్శత్ష ధర్మార్థ కామ మోక్ష 
మ౭ నాల్లి ఓం బొడ థిర్మమ :నుక్షినే చాతంర్వర్షమునక్తు ధర్మమే 
మొదట జెప్పెను 

ధర్మవవంగా లోకోపకారకవమగు పరనము లోకోషక్రాగ్రళ 
చింతగలవాని కిల్లు సిల్లాలు మెదలగు నర్భసుఖము కలుగును ధర్మ 
ముగా పారడం (ఒడి యర్థమ న నావహో” సౌఖ్య యి సనాయాజీ*ర 
సౌఖ్యము ంబట్టి లోక వమ్మతవి పోరరూపమగు కామసౌఖషమను నుణ 
య ట్రిదనరంజకవిహారము న నొ వవు సుఖన్ని చావ శాంకిరూపకమున్వ 
మోకా నంవనముసు అభి చువ. ఆభిలవ్, తాహోరవివోకన్ని దాళ్ళ్మకము 
లగు సర్ధకామ మోక్ష ముల కాల వాలు సర్వ లోకో వకారక చింతా 
న్యయావమగు ధర్మ చీక చా? కాంబట్జి నేను నాది యను జీ 
యున్నంతివబికు బేహధాకి సంచ చ తిజళదుగనుక గగనారవింద 
సవృశముగు "లోక ప ముతో  శేనిపోని యజ్ఞ ములు యాగ 
ముల (కతువు*ం మెడి తడులు స్నాన సంధ్నలు జప. తెపమఃల 
జారి భేవముఎ నెం స్మార్తకర్మములు మిట్త వే దాంతములు సన్నాసి 
నములు పోర, వతేములు ని వావాపద్దతులు స పర మత ఖే ననులం 
మఠమలు వీరములు పూజలు సమాధులు భజసమ దిరమలు చైవ 
_పార్గనము లా కాశపం జాగనులు సకలభూతవశ్య మం కాభిశార 
హోమములు వామూా చారములు భూత భావిజన్మచింతలతో వృథా 
కాలాయావనముచేయో తమతోడి పాటిజనులను నుఖ పెట్టి తానుసుఖ్ధ 
వడు (బతుకు తెరున్సన నడుచ వారే మనుమ్యు లనంవగినవాతు 
నాయాలునావిల్ల నాయి ల్లు నాభూమి నాధనము నాసౌత్తు ననుషవి 
యహం కారమమకారకల్పితమ. _లె మద్య వికారజన్యముః గు లొమ్ముల 
నభ ముఖ్య లంగాని వా సవములుశావు, ఆహాంకారి నువకార మల్లు 
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వగించుకొన్న పరోపకారపారణులగు ధర్మాత్యులకు మా తము లోక 
ళం 

సమ్మతేము గా ౬భించిన న్ని దాహోంవిహో రాత్మెకమ.లగు నర్గకామ 

మోక్షనములతో హోయియగు బతుకు కభించను 

మానవోన్న తి 

ఎవ్వరికై నను | బహోయున్నన ఆకు నిదావోరవిహోర సౌఖ్య 

చిత తప్పదుకదా? శాన కూరుండని. ఒండ్తుండని_ ప్పకుల 

ముసం బుటిత్సపి యితీరులక న్న నెక్కుువగా6 నెవ్వ:డైన నధకను గా 

ఖోగింప నర్ష్ముండు కాండు గేహధారు-కుం గావలసిన తత్తర్టేశకోచిత 

స్మి దాహారవిహోర సౌఖ ఇను టైవవత్తమెయున్నది మనుమ్యులలో 

నోళండొకనికం కు గొప్పయు౦ గాండు క్రొద్దియుం గాడు కానియం 

గాడు. మతే యజక్షొని యుం గాయము కుస్ధుండు స్తా డకుద్ధుండు న్లాండు 

పుట్టిన వాజిండటు నూఎ తీసీకొనటకు న్మిదాహో /వివార సౌఖషమనుభ 
వించుటకు స్వమూస జాతం కెషము ఒవార ముకని బు నొకడు 

శిష్టుం గాండు (భమ నాయ థినకులండు స్లాంయ వరి దుండు స్లాండు 

లోకోవ కార ధర్మక రాయ ణు:ండు యథాాలాధి “ంతెష్టు డు గాన 

సశలదెను ఎను దనవ-లెం |బేమించుకు “+ స్పె_భాతి | పిశు సచ్చిచా 

షందలక్ష ణం (బహ్మొయన. చే జగనుపకారిపరాయణుడై నిత్య 

వండుమ్తుండై నధ ర్మాత్నుండు కావ్క్చోంగశ్మ బాధ నాటక మరణ 

చింత లేక సిర్భ యుల డై “అఆచృుతమభ యనూ తా” అనునట్లు లవాం 

శారమమశారశూన్యుం  డౌటచే “అశరీకమాత్మా ' యనునట్లు 

జగదుప కారధర్మస్వరాపుం డై జీవన్ను కుండే శాశగతబవ్యో నందమం 

డును ఊపిరితీస కొన టవలెనే న్మిచావహోరవివార ఖాఖిలాషము-నల్ల 

వారుకాన్ తెల్లవారుకానీ యొవర్లము వారుకానీ యేుజాతివారుకాని 

మే జేశమువారుకానీ విన్న కానీ పెద్దకానీ సుఖజీచేచ్చ మన్నమ్యులం 
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వతిీకిని నమానమేకదా? దండ కారణమున దపోధకనులగు మునుల 

తమ్ము రాక్షసులు భఖింపంగా భయపడరేమి _పతిఘటించరేవిణీ 

ఆశటన్వేగుబె ఎ్బలికీ య నోరి బుదుం జేల తసయొడలినావోరముగశా 

నాసంగెను? జేవతల శేల దధీచిముని తేనయోముకలను నమర్చించెన 

శిబిచ్మక్రవర్తి యుల తనయొడలి చూంనమునజేగ యాశలి కర్చిగువ్యనా 

గాపాడెను? “వరోవశకా రార్థ మునంశరిరమ్”,“అహీం సాపర మోధర్మఖొ 

అని తెలిసిన జగదుపకార ధర్మమూ ర్తులు కాంబట్టి యట్లు పరులే 

తమ్మ పాణము లొసంగిరి శ్రడీరర్మృతి యు న్నంలే వఆుకు మనువుంయష 

వరోపకారముగాం (బవర్తింపక (తికరణాళుద్దిగా. వవళోడిపాటివారల 

కుపకరించక న్మిదాహారవి హార సౌఖ్య దాయక దన్యముల సందతితో 

సమానముగావంతుపంచుకొసక దంభుండై యితరులకన్నందక కెద్దిరెకా 

యాధిక్య మున్న దనుకోని విజ్ఞవింగుచు ధర్మ యుద్ధ మని న్యాయవండస 

మనియును బరుల నేమివచేతనై న కాధించిచంపుట రాక్షనకృర్యేమః 

చశుకర్మమునుగాని మన హ్యధర్మ మెంతమా లేము న్హాసేరదు. రుల 

గో తములు పూ ర్యాణచారములు జాతిసీతులు (శౌతస్మా _ర్తవిహితవజ్ఞ 

తులు చేనళా వ్రువురా జేతిహానచోదితములని వంచకులు స్వార్థపత 

లును మునులయభి పాయ మరయక "వేస శె స్రుపు రా లేతివోస కాళ్యు 

ముల కపార్థములు (వచురించి రాతసకృతముంగు భీవవండో పాఠక 

ములనువూ(త మే యవలంచించి శే వలమనువ్యు ధర్మములగు సాన 

చానముల నుపేశ్రి ంవరాదు ఆహారన్ని దావిహారములాసించి దశకు 

వశుపక్షీ కీటములవలె మనుమ్యుల.ంగూడ నొకవిధమెన జంతుసనూా 

హాములో జేరిన్మషాణు లే కడా? 

(బవ్మాసృష్టిలో మనుష్య. ఉందు కు త్రము డవవ లెను! 

ఏడంతంవ్రులనై న హీంసింపక ఛాన్యములు కూరగాయలు పాలు వెంత 

లగుసా ల్ర్విశావోరము చేమ్మా తము బతుకంగలిగ
ిజవనమరణ్యవతాజో 
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శావకమేగు సంసార తావ తయమునుండి తప్పించకొను మాక్షోపా 

యును నెటుంగు తెల్సి కేటలు నవాదడయముగా6 గలిగియుండుటచేతం 

డా? లోక మందలి మనుమలు (స్రైవాఎవృద్దు ౦వజును బరస్ప 

రానురాగముతో శ కెకొలందిం వలు తెలి స నుష యోగపర్చి 

కష్టపడి భామిని Sr ae మువ్యేళలను నేవ్యము చేసికొని 

శేవల ఇాకాహారులె త త్రదైశఫలితయులగు ధాన్యముల న్లూర 

ms క a శ కాల పా కోచితపభ్రా్యాశనపానం 
బులి నృంతుమ్లు లె య ధేష్ట శేళీవివోం శయన సౌఖ్యంబులం (బకుక 

నలయుననియే వేడ శాస్త వు నాకోతిహోస కావ్య ముల యన్నింటి 

భిపాయ మని సిర్దాంతీక .ంపకతీఆదు- పరోవ కారబుద్ధి 

యొక్క_టి దప్ప తేక్కి- నజాతివచ్దతులు గో తము లు_వివావా పద్దతులు 

ధనిక దర్శి ద తొరతపమ్కు ను లుం సషర్ష నరకవిభేనవ లు (శ తస్మార్త 

కర్మవిధానములు- నయ కీ యదవృకల్పనములు_ వాపీవరుస లు 

కలన్న నవం పదా యములు. వుతమహ్మ తవంశపారంప ర్యాన చారగత 

న వార వన్యాయములు మొవల * నాణబారములనని స్నెయును 

తరం పరతళభార రవకాన షూ కౌరమ సున్న రాక్ష సులుపన్నిస పన్న 6 

గడ గాని నవాజనర్వ్యభూత శకయాచుయ లగు మానవధర్శము లెంత 

మ్యాతేముస్హానేరవ్ర తాముచెడి మెరుంనుజెల మదు ర్మార్లులు మను 

ష్యూకారములనుస్ను రాక్షసులుకా రా? *నే ర్వ జనాఃనుభినోభవ న్తుఅని 

యవార్ని శముం జెంరించుట న్న మనుమ్యథర్మము వే చెద్దియ నాదు 

దర్శనద పరామర్శ 

ఎవండో పండితుడు నాయినుటవడి నేం జెప్పిసది శకాదని 
నహేతుకము గా శాస్హాక్షముచేసి వాదము నెగ్గంగలడా? కాస్ ల్రిడి 
పాకు వల్ల గా నగపడుచేన్నది యథార్థముగా నే చెవ్వుచున్నాను 
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విశండముకాదు-నల్పు కాదు తెల్పవినా శెట్టుబోధించెవవు? మతీ 

నన్నెట్లొప్పించెదను ? నాదృవ్షి వేలు మజియు నీవృష్టి చేజు వోణీ 

మసముభయుల మతమునకు“తత్తుస మన్యయాత్ ” అనువట్లు నమస్యయ 

మెట్టుకుదురును ? మనముభయుల మొక్క_ం డె నపుడుకడా మొక్క 

'తెల్పో లే కొక్క నలో తెల్లమగును? మనో వాక్కాయకత్మల 

నీకు నాకును వనల్పు తెల్చులకువలె భేదముకలదుకడా ? స్సీసత 

నా కబద్ధ ము పీతెల్పు నాకు వల్పు నీవు సీవు నేను నేను సికుణు 

నాకును సామాన్యాధికరణ మెండైన వృంభవించినపుడుగచా ప్ల 

యూహ నాయూపహతో సమవ్యయించును నీవు లేనేలేశ్ర- నా 

స్మృతికొలందిన్తదా సీసంగతి నాకగవడును ? నా వ యోవి కేవ మూల 

బట్టి నాస్మృతి యమొక్క_వ్య కావు కృదశ లుండును._ కాబట్టే నాప 

శక్తి విశేవమే సీవుగాని నిక్క ముగా సీనచేష దార్థమేశేదు ఇంతేకాక 

స్మృలియొ ,- యవస్థావి శేవముచేతి నే నేమున్నాను  నాన్మ్మతి 

సుమ ప్తియందువలెం (బకృతియె (తి గుణ పామ్యుమను బొందునవుడు 

ఏీవ్రను కేన నేనునులేశు. మవ మభయుల మున్నామా తేనా 

కల గాంచుచున్నామా P యిద్ది జ్యా గదవస్థయని యట్లు సిశచ్చయింహం 

గల మిట్లని నాఫూర్వపక్ష మో చై యూయికమ్మున్యుండా సమా 

ఛానము చెప్పు శాణాదుండా యేదీ సీప దార్థతత్వ జ్ఞాసవై భ 

వము? పమాణపమేయాది పోడశవదార్థము లనుగాని (దవ్య 

గుణాదిన్నప్తప దార్థములను గాని (ప్రకిపాదిచు. సీస్మృతి యాయా 
ప దార్థాంతర్భూతమా? "లేక త_త్తక్ప దార్థముం నిరూపించు వేఆం 

వదార్థమా ? నీన్మృతి సికంకు భిన్నమా యభిన్నమౌా 2 నేరు 

నాన్మృలి యనుచున్న్నా వే సీస్మతి వట్టమైన సీమూ ర్భావస్థయండు 

సీకు స్మతిలేవట్లు చెప్పుచున్నావే ? సీసుమవుప్తియెడనీకు వ్యతి 

శేనిచో సీజ్మా౫వావస్టలో నీమరా ర్భావస్థానుభవ మెట్లు వెల్లడిఇవ్వ 
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మిిలతివి ల సనుతంవచేదశావచిన్న మగు సీను ర(బుది యనిత 

Sa Dis శీ a0 వ ర న 

ముందుంచక (ద్రవ్యమును గణి_షశేల ? న్మృతినినడింపక పిన్మృతిని 
గణించునట్టు విస్మృతిని మతియు స్మతిం భావాభావములను గణించు 

టకు స్టృతియే కారణమనునవుకు స్మృ్రృలికన్న వేలుప దార్గమే 

"తేవదనియేల నిర్రేశింవరాదు P a మితి యిట్టిదనికాని _పమాణ 

వింట్రేదని కాని (వమేయ మిట్టివని కాని నిర్ణ యించుట శై “మితి 

వినయాః పదార్థా” అనుచుంటివిక దా ?P (వమిషికూడ పదారు 

కదా? అణా. పరు పదారాః అని యననవుడు “విషయ 

విషయిణోర ఖభేవః:” యని సీ వంగీకరింపక తప్పదు*దా? ోగుణగుణినో 

కఠళేవః_.వపయవీవయిణోర భేవ[) అనునట్టు “గావ్యా గావాకయో 

రేళ్తేకః, దృగ్గృశ్ళ యోర భేవః జడచై తన్య యో ర భేది ఆని సీ 

వొెప్వశిెసకతీఆనవు డీఎస్ట పేమణబహుసంఖ్యాక వ దార్థక ధన మేల? 

తెలి కీ వేయివిధాలన్నట్లు నీయిష్టమ. వచ్చినట్లు సీవుప దార్గత _త్త్వ్వము స్టౌ 

శెంచుస పుడు నాయిష్టమువచ్చివట్ల. బన్ను నే నోయీ!  వేవముల 

ఆషపారుపే.యతను నమ్మని కుతా రికశిరోవుణే | నిన్ను గూర్చి నీవు 

నిరేశించి చెప్పగలవా ? పృధి వ్యాది నవ్యవవృములలో స్పీ వే వవ్య 

మువో పృథివ్య ప్తేజో వాయుపరమాణువు లెన్నెన్ని య క్లైట్లుచోరినవో 

వతి యవి యాకావ కాలది గాత్మ మనస్సులతో నెట్టుకూడినవో 

ఆం చేల జసవమరణస్థికులయందలి సీయనుభవమేమో యనుమాభ 

(వనూణమున సాధించి నిస్తైశింపంగలవోంనీవు తల్లీ గర్భములో 

తున్నష్తూదు సీస సన్మృతుండ వా "లేక విస్మ్టృతుండవా- నన్మృతుడ 

వైవచో సీతల్ల్తి గర్భమున చోరిగలనుంటివనా లేక వెల్లకిలముంటివా ? 

శన్వము చెప్పలేక వస్మృషుండవంటివా శరీరము సీతల్లి గర్భమున 

స్థాలచిపట్లు క్ వెట్లి చెప్పగలవు P Ge Sag సీకుంవోంచిన 
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మల్లం బదార్గగణనముచేసి నా్యయవై శేన్క సూత భౌమ్యమాల 

'కాత్పర్య మిద్దీయని నీవు (గహించినతై యాదేవభామ కర్ణమను 
కొని గాతమక్ణావమున ఎ శాత్ప్సర్శ్భమిదియేయని క 

యొద్ద బండితుండ ననిఎంచుకొని డాబుకొ పెడు “పశ్వవ్నవిడ 

నపశ్వతి మూఢః ఉదరనిమి త్ర? బవాుకృత వేప ౪) అన్నట్లు శీవల 

లోకోవశకారకక ర్మా చరణమునే బోధించు గౌతమ! ణావమునినుతన్వా 

లకు (బహ్మనుబోధించుటకు వేశావవలళె క్రీ శేంక శేనునిబోధించుటకు 

రాతిబొ మ్మవలెం గల్పిం వంబడిన సూ తమ _కుం నద్భావ్య ములకుం 

'జెలినీ తెలియని సంసారాంధకార నిమగ్న లె జీవవసుఖెచ్చచేఈ 

నూటికి జేవులాడు పండితమ్మన్ను _లజ్ఞానంపళపాయి 

(వలా పాకర్తనమున విజాను ఎవునుకొని (కొ _త్తవింత సాధ్య తావచ్చేవకా 

వచ్చిన్నవ దార్థతల్త తం తాత కాల్వ స్టతేతె్టి క పార్థ కా బర్థ వ్య ర్థాడంబత 

మేలచేయవలెగ విభజింపంబడఏపకమాణు ప్ర దియ్యేమని యం డిళు 

సావాయ్యమ. న వచించుసీ తెలివి జేట లటుండసీ +? 

సీన్ర రావోయీ వె యాక రణసుఖసూచీ వాక్కు_.వమంంచా 

"లే కర్థముముం దా? పీలోనితలంపు ననుసరించి పల్కు_ లనుచున్నవా 1 

లేక నోటికివచ్చిసక్సైల్ల వాగుచున్నా వా... ఇద్ది సాధు విద్ది యసాథు 

వని శబ్బముయొక్క_ సాధుక్యాసాధుత్యక్రల్పనాశ్లేశము వ్యర్థముగా 

నెందుక ట్లద్దమున( వననీడ చూచుకొన్నవిచ్చుకవ లె. బొందెవవు ? 

“అథశన్దానుశాసనమ్” అపౌరుపేయ  వేవశబ్బములనుగూర్చియా 

నీయనుశాసనమ తేక లౌకిక" ర్వవై ఖరిన్లూక్చియా ? నమేనువ్య్యాలి 

కంతములనుండి వేలువడిన మై ఖరి యనుశేబ్దవి కేస మలెౌకికా పాళీ 

చేవశబ్ద వెంత నూ తము న్లానేరదుకడా ? మజీయును (శవణమ్మాాత 

|గాహ్యకుగు శబ్దవి శేవము చతుర్గా)వ్యామగునా ? అ_ఇ_ఉత్యొ 

వ్యక్షరసంజ్ఞాయావనుగు | వాలంబట్టి యెట్లు సిరేశింభలఆజ్య | 
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“ఆక్మావినషమాణోయం మనః (పేరయతే వునః మనఃకాయాగ్ని 

సంచా గాత్సం_పేరయతి మారుతమ్” చెతస్నం సర భూ తానాం 

నిర్చృలిర్దగ దాత్మనాం నాద బహ్మయిపాన్మ హే” అని సిర్లుణము 

శబ్ద బహ్మ మను మ చలీ యాత్మకుం బ రావశ్య స్త్ మధ్యమా వై ఖరీ 

వాసములం బరమాత్మయొక్క- పలుకు నిచ్చ పాంచభౌలికో పాధి 

వలన శ్రవణ గావ్యామయినదని చెప్పెదవే ? నిర్ధణమగు ఆత్మ 

శిందుకూారక. వివశ్షాకల్పనము  కుందేటికొమ్మువలెం జేసెవవ్ర ? 

నావమే (బహ్మామనచు రజ్ఞువునందలి సర్పమువ లె నావ బహ్మమం 

వీమోమంతయు సధ్యస్థమారోపితవివ రమని యొప్వుకొను నీవతమున 

శాజవిన ర్రము వీన్నతన్యరావము రజ్జు వివృతేసర్పమువలె _భాంతి 

కల్ప్నితవిశ్యాభూ ఆ వా_స్తవమగు నకా ద్యాత్మశ వాగర్హ సాధు తాత్త్వని 

తాజణ మేల? మవస్సులోం కలు లౌగినట్లు. పౌరుపేయ మలీం్మ డి 

ఆతనముక దా? యనిత్సలె "కిక శవణమున క(గాహ్యుమ కదా? యావేద 

శ్సుము సీ వెట్లు విపలోల్లితివి? సీకంటికి మా తమే గోచరమగపు నచ్చుల 

రెహెక్క_ యు వహాల్లులయొక్క్మ_ యు నాకృతివి శేవములగు _పౌకృతజన 

కల్చితనంకా మయా క్షుర పద వాక్యనమరా వాము లే యాయలతీం దియ 

తాకా పరుపే యనిత్య వేవశబ్ప ములని నీవు చెప్పుట పెట్టనిబచ్చలి 

మేసే దె పోట్లాటవలె వోస్యాస్పదవ కదా? కాయిట్టి సీను వేవశబ్ద 

భల సాశకుతాసాధుతలనుగార్చి యు ద్రెశించిన శశ్రానుశాసన్మ పక 

అధమం విచ్చిషని_ మనుమ్య వాక్కు. 'లెట్టుండవలయానో శతెలువ 

ఫీశ్గకాను ఇాననము పనికివచ్చు నే మోయని యనకొంటి వేని. నానాల్మ_ 

వసల్వతున.. మెందలగు నవయవశ క్రి సనునరించియు నాకంతనాళ 

కటియననుపరించియును నాతేక్కి_నశేరీ రావయవస్థితి వి శేవములవనువ 

ఖఅభియాను నారలంపులను వాచికాద్యభినయవి శేవము. లుండును- 

శఖ్యనో లక్ష్మీవలీయెంపృడన్నట్లు నీశ క్రైనునానవ మెదడుకు! సుండ్లి 
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వేతివాని కంగుళివిన్యాసవి శేష. 'మెకీంగించినట్లు |! తవతమతకవంక్షత్తే 

శ కికొలంది జంగమస్థావ రాత్మక్మ పాణివి'శేవములన్ని యుం నమశసై 
సుఖములం౫ార్పి నామహా పాళ్ళ్శకముగా సవాజము వెల్ల డించుక్తొక 
చున్నవి. మజియను (గవాణపామర ్యముసనుపరించి యావాశ్రిక్లా 

గిశావోర్ళసా త్రి త్తి కాభినయవి శేపూత్మక నామరూప శేదముల నారో 

జంగమస్థావ రజీవులు తెలుసుకొనుచున్నవి. నాయూవా యొట్ల భివలకోి 
చినవు డెట్టి జీవులెటు తెలిసికొవగలరో యట్టెయ భినయ పయత్న ము ఎ 
శెటుకగాని సడుమ నీశశ్రాను శానవమందుకు? నాయూవిరిదనసితెక్తకక్రు 
నీవు మప్పవలెనా? నీకూవిరితీసిగొనుట రవరు వస్పినారోజజ్రీ 
మధ్యముంజా? ఏమి సీయచ్చులు వాల్తులు సీనంజ్ఞలు నీ గంధక 

సీగడ విదులు సీశ షాను శాస నము స్రీయింట్లోని వారికా? పియియూపణాణీ 

గులకా? తేక చేశమంనలి జనులశా? ఒక్క సంస్క తనంజ్ఞీక్లో 
భావకా? తేక లోశను లోని యన్ని భావలకా? తలంవులును వ 
యాతేలంభ్రులం చెలుకనుంకించు చతుర్శి ధాభి నయమబంను చవట 

దొక రుచి వుక్తేదొళ గుణ మన్న శ్లైందజు మనువ్యులున్నాళో 
యనస్ని విధములు అభినయవిశేవవు లు సహాజజసన్యములు తానై! 

కృతము లెంతమూ్యతము న్లానేరవు_ మతియును ద త్తత్పవమయో్తే 
కకాలముగాం |బనంగముననుసరించి యభినయవపిశేవమం. లువతేే 
గించుచుండును. కాంబట్టి సీశ శై నుశాననభన్మవోన మరణ్యరోజితే 

మెొాధాంయోా శాద్దీకమ్మన్న్యు ణా_యెదీ నీ తెల్యిర మధాతువ్రశలాశా ఫో 

(మయత్యయము చేసిషప్పుడు రామయనియయిన దా దానికి సుచేర్చి వ రావ్హీవీకీ 
ఆనికషత్మి_ పిదప రుతర్షిమువచ్చి రామరయి యారు విపర్షగా తూోతో 

“రామః యని | పథవైశపచనరూపక వైన దాన రేకాని ఈఈ అ 
"రెండత్షురములఅగలళబ్ద మే (పాతిపదికమా? తేకయారాకు పకొశికకీ 
గం (పత్యేక పాతిపడికన లున్న వా? అర్థవకధాఈకగవర్య తిక 
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(సాతివడిక క్ యథాగ్వితీత్యక్షర రూపమ్ అట్టి పాతిపదిక్నపకటనము 

తలభ నకేకు (శోతకునుంహాడ. బొడమ్ము పయోజన మర్గ మనం 

జడను... అట్టి, పారివదికము స్వయంభువు స్లారణముకావలెను గాని 

శారర్ధరూపముగనుండ కుంటయి ఛాతువనుటకు6 (బయోబదజనము 

శుతీయ న్మా షాతివ కము సుజ | వతృయములలోో చేరణహా 

కతు కాబట్టి యట్టి పాఠిపదికరూవమే యోఖ'సాచీ ఏ వెజ్రియూ 

పోవే. గల్పెంపంబడవలనిన కే కాని యున్మత్తమనో వికారమువలె 
వట్టనుళారణవముం స్వయంద్య కృ మని శెవ్స్వసీ తెల్వి తేటలు వాలు నీ 
[గ్రుళ్చత్ని వత్యంకకల్పవన మిదొొక వెళ్లి _ లోకములో నానావిధవ కలు 

తనురయుక్క_ నానావిఖోవాలను నాన్మావకారాభినయములత్రోం 
కెల్ప నుంకించుచున్నారు గుతీయును (కోతలు తమతము 
శశికలడి (గహించుచున్నారు “చ త్యారి శృంగామ్ర యో 

ఆస్వపాడా బ్వేశీరే న_స్హవాస్తాసో అన్య (తిఛాబద్ధో వృవభోరో 
రతి మవో చేచో వరా ఆవి వేస) సవాజశేబ్ద బహ్మము నకుగగవ సౌధ 
ముంపకునలె వన్నెలు చిన్నె లేచ్చర్చు సీవిచ్చి కట్టి పెట్టుము ఆక్క 
(చణ మనార్యపాణమను భవముగడించునట్టు శబ మునకు 

సాధు క్వాసాధుత్యము 'లేర్పర్చు నీ తేలి చాలును. (పతిజంతువ్రనకు 

వేనయావా లెట్లు వెల్లడించవలనో యట్రి నేర్పు సహజసిద్ద మే? నడు మ 
సీశేశానుశానన మెందుకు బిలువనిపేరంటకము చెవ్పని విందు వెను ? 
సీకష్ట్రనుఖ ములు సివ్ర వెల్ల డించుకొనువిధ మే శ భాను కొనన మతి(గి 
జేంఅచున్నా వో? ఆశా రాదిన్వరము లెవ్వి యో కకా రాదివ్యంజినము 
తటే యా యేంవ్వరవ్యంజనములకూడ్క న్లొల్లి నక జనవిదితముగా 
నీ వేర్చర్చుకొన్నవద్దతి ననుసరించి నీయాక సికకష్ట సుఖదశ+ బల్కు లే 
గబకోయకైనా నరూలవము కు ఎర్చలగలవా? “ఆభశశళ్లాను శాననమ్” 

££ ఇకో ed ఆకును శద్దదంపక్తు వేదవమంసకు శశ్రైానుశావప్క 
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మొనర్చెన ననియా? "లేక లౌకిక ఛావ. కనియా ? ఆఫౌరుపే యహ 

నిత్వమునై |బవ్మామువలె నతీం దిశుపదార్థమగు చేవమునతు 

నీశ భాను శాననళా(స్త్రమ్ము పవ రిల్ల నేరదుకచా? మాయవల జెగతంవ తె 

నవంతవిధ వుయి క్షణిక మె స్వ భావముగాం (దైవ ర్రిలుచున్న లౌకికశజ 

మునకు నీశ భాను కొననము (గుడికి కాటుకవలె పోస్యాస్పవమగును. 

అపశబ్దము సుశబ్బ మును సంస్క 1 మప భంశమనియును సీయూహతో 

నున్నవిగాని వాస్తవముగా లోకములో లే నే లేవు-నీయపశబ్ద మునాసుశే 

బ్రము-నీకంస్క్మృతేము నాయప్మ భంశము._ సవాజము స వ్యాకృరశజ్ఞ 

(బ్రహ్మము నానావిథము గా నొనావిధ చేశ జనులందు వ్యాకృతవైం తె శ్ర 

దేశమున (గొవ్యామై యనాదిగా నున్నయదియే కాబట్టి సీ “అథో 

శబ్దమును నీ శక్రైానుశాసనమును స్వష్న వులకితములు [భాంతిమూాలఅ 

ములు. జనులందబటు తమయూహల దై లుపుకొనునామరూ వమ 

లన్నియు  సంస్క్భతములును వ్యాకృతములే సంస్కృతమున 

వ్యాకృతేమును మొ వటంగాకు న్నచోనామరూవ పకటన మేకా నేరదు. 

ఇంతెకును నామయావములయర్థమును భావమును రసమును జనుల 

కందతి కాలే శక వేవ్యముగాని యివమిస్పమ్ముని తెంప. సశక్యముం 

పంచ వార యనువస్తువుమొక్క_గుణ మిట్టిగా యనుభ వె కవేక్య మే 

కాని యథార్థముగా చెల్ప నశక్యము నీయాశ లియెంతో సీక్షవ్పీ 

యెట్టిదో నీకష్టసుఖము లెట్టివో స్ే న్ఫుటము గాం డెలి యన పుడు 

బరుల కెట్లు తెలుపంగలవు ? ఆశాశ మిట్టవని (కావ్యా యిట్టివని 

గాని నిన్ను నీవు చూపించుట గాని యె ట్ల సాధ్య మో శబ్లత తమ 

తెల్చాసీశభ్రానుశాసన్మ షయక్న ఫ_మ టు సాథ్యమును మతీయు సప 

భవమను 

ఏవు రావోయీ మామాంసకదుర్దుమూథఢుండా- కణావగాొతమ 

మ నులయభి పాయము (వవ్య_ప్రమాణాదిప దార్థలే _త్త్వమున్ముగహించి 
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జగదువశారకమగు ఢర్మ పవ _ర్డనముఎ బతుకు గడువుకొన్న యెడల 

౫ వల్వన్వరూవమగు మనస ఎంతొవ్లి కలుగుననియును “రవ్లోహాగము 

లఘ సంజేహోః _పయాజనమ్” అని సకల జంత్భ పాణనంర క్షణ బుద్ధి 

[పయుక్రమై వీస్పవ్లమై న మితవాక్కు_ పలుక వలయునని పతంజలిముని 

యొక ముఖ్య తత్స ఫమునియును న్యాయ వై సేవ కమత వలంబులను 

శాబ్దిక నొస్పించి పంవినాండ నివు రమ్ము | చోదనాలక్షణ ధిర్మో వేవణి 

అనునపుడు ధర్మస్వరూపమగు చేనము చోదనాలక్షణము. చోదన 

మతంగా నవూర్య ఫలముదిచ్చు నగ్ని ఫ్లో మాది కతు విధానముపశువపా 

షశోమాదిక మని యర్థము చెప్పెనవా? _పాణిహింసను జెప్పున చెంత 

న్యూ తమును (బనూణము స్తానేరదు ముజీ యలాకిశక మహపౌరుషేయ 

ముగు మంత కహ శ్రణాల్మకమగు వేద మెంతమాతమును లౌకిక 

శార్యకర్మపరముకావస్ తలంవవేల? పురువ 'వేవ్వము గాని వురువు 

[వయత్నసాధ్యము గాని యనితృమ రే్యహాలె"కికమగు పౌరువమే 

యగునుగాని యపౌరువము బాంలాకిక మెట్లగును ? కా౭జట్టి "వేదము 

తబ్బక పౌరుషేయమే యని యనకళీటన. వతీయును దర్శ నముల 

వె మునిదృష్టమును నృత మని తప్ప కెజటుుగవలయును కాంబట్టి 

వకలఖూతవయాపరులును నకలభూతసములు నతీం్యదియ్మవష్టలగు 

మానాలు కేవల హోరలాకక వచా కాన చదాయాచగు శబ్బజాలమునే 

చోదనాలత్షణధర్మమగు వేద మని (వతి పాదించిరికాని పదార్థములను 

నాటక మునందువ లె శృం గారఏరకరుణహాస్య భీభత్స భయానకరా చా 

ద్భుశమం లను నెన్మిదిర సములచే జనములకు వేధవుట్టించుటకు గాదు "శ్రీవ 

అఆాభ్యయమునకుమూా( త మే మంత బావా గే బకాల (పయో జనము. 

ఉేదపశన మలౌకికమగు చిత్తశాంతిని ౫లిగించి పారలొకికమగు 

శాంతరవమునుగలిగించి వై వల్య పాయమగు నిత్య మనఃనంతువ్లిం గలి 

గించున్దు. అన్న మునకు రుచిక బిగించు మఖి రాన్లుతి క్త లవణకటుకపాోయ 
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రనములవ లె 3శ్రా వాాకగ ణచ్చ్భందో జెస్యతిమకల్పనిరు కృ ములు గౌణము 

లుగాంగల్పింపంబడెను కాని యరా యాలు వేదాంగములు వెదాథ్యయ 

నమ వల వారలోక ధగ్మ మగు చి త్త శాంకకి ముఖ్యములుకావ్ర మడయి 

ములవే వేవమున కపార్థముల. ల్పి చి వేదశబ్దములు (శతువిధావ 

పరములని శతేనిపోనియూవాలతో 6 జిత శాంతి నాడుచేయు వళువషా 
పహోవమాదిలా క కియాకలాప ముఠ€ 6 బన్ను సీవై దిక మ్మన్యత నేము 

వలయును? బుద్ధిజాడ్యజనితో న్మాద డా (శో.తియుండా- నీముఖ్య 

(పమాణము శబ మేక దా ? శబ్ద ముఇ6గా నా_ప్తవాక్కృముకడా ? 

ముఖ్యా ప్తవా క్యాత్మికమగు వేవము “కల పాణితోమకము గాని (తాగి 
పింసక మనసు నా? యీారహసనం్య మేల గుర్తె ఆుంగక వేంక శేశ్యరుంధ 

మనుమ్యరూపమునన న్నాండని సమ్ము మనుమ్యునిపోల్మి. రాతిమ్మిగహ 
మునుజేసి యామొగమునకు నామములు పెట్టి _ మొక్కి. దిన్చవివా స్తవ 

తత్త్యమెజుంగని పామళుంవలె, ీనతలన నెట్టి వారో సమ్మి గహలోే 

"లేక అవి గవులో తర్కి-ంపక నీవలె వాశలిన్టివలును గామ్మ కోత్త 

లోభ మోహమఎ మత్ప్చశములన. వారికి. గల్పించి (గామజేవతపండును. 

నడుపుజానపదులవలె నేమేమో తెలినీ తెలియని మంతము లుచ్చ 

రించు నధ్య్వర్యస ప్తవశేకనవోయమునం  వక్కి_వనునువ్య్యులకస్మ్ను నీ 

పవ్మితత నగపర్చు దంభకర్మముల విజ్ఞవిగుచు మేకలు మొవఃగ్ను 

నిరవ రాధజంతువ్రలను గటికవలె ేేల చంపెదవు? వడీ స్నో రియ 

కర్మ మహిమము.- మృతక శేబరము నొకడానినై స నచేతనముగా కొన- 

ర్నగలచా? క్షణములోం బాణము తీయవచ్చునుగాని _పాణముపో యుట్లా 

సీయబ్బ్యకై స వరమా? నీవడంగ విధానములన్నియును వర య్యూ 

స్టలాభపరులచేం గల్పింపంబడిన దంభ (కియలని- రెలిసికొమ్ముక్తి 

నకల దంగ పాణనంరశ్ష కములు కాని క్ల ర్మమాలన్ని టి స్వాశ్హ 

పరతయున్లు గేవలసో్యోవరపోమణదు రాన క్కియు. కారణమని శలంస్త తేల 
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నోళూళసోమాసి?న్మీ బతుకును వీడార వుతుల్మ బతుకు పీకెంతతీకియో 

కనికర నూ మేకల బతుకు వాని కంత సీకి యని తలంవ చేల నోబుద్ధి 

పీనుండా వాలువాలు నో శో[_తియాతతాయీ'! నిన్ను వన్నిదగిలి 

కేయవలయు నిద్దియే స్ో 6 వగినవమ రాద చీచీ జీవఫఘాూాతకుండా | 

నహానము నూ్యూతదయయును ముఖ్య హ్మణధర్మములు-నీయధ్వర్య 

వ ప్రవశకధనా ర్తలత్షణమెజుంగ లేని పామరుండవు నినరుణింపకతీ ఆదు 

నమ్ము దఘోవవ లె మేఘగర్జి తమ. వలె ననోఇన్య్యాళ్ళష్ట ఖ నోళసరస్పర 

సంచుర్ష అధ్వని నతీం దెియ్మ దష్టలగు మునులు లోకోపకారముస కై 

సువ్తిజంతేము లు గావ్యాకృతములు నొనర్చి పఠనమా( తమున( జిరత్ర 

శాంతిన్లలిగించి నంపారక్లెశనును మజువించు మహీమములోల మంత 

(ాహ్మణరూపము గాం గావించిరని తెలియుము వేదములు పతన 

సత పయోా జననులు చిత్త శౌంతిక రమహిమాస్పవమ. లుగాని కర్మ 

పరమ లుశావని తెలిసికొనుము. జే మినియభి పాయ మిద్ది యేయని 

[(గహించుము ధివనా వాయణాది నామోచ్చారణ మెట్లు వ్ వల్య 

డాయాళమని పురాణమతమో యధక్లే మంత ఛాహ్మణాత్మక వేదా 

ధయ నము నంపార క్రైశచోరకమని జై మిని యభి పాయము 

వాదించెదవా చెప్పుము. గదే తోనే ల్వే త్వాహ ఇఖ 

చువోర్డం యజమానాయ వచదాతిో షే క్యేతి పలాశ శాఖాంఛిన త్రి” 

వలాశేశాఖకు మోదుగుకొమ్మ యని 'యోశ్లైతింగి తివి ? గాతమవ్యాన 

మును లెరువ్రరు మ్యాతమే యాపు లనంవగినవారుకడా దశ్నీణశే 

సీ కుపటేశించు స్మీ పాక్ళతంలు చెప్పినయర్గము పలాశ మన మోదుగు 

శట్టని మాత మెట్లు నమ్మెవన్ర? “పలాశశాఖాంఛి త్తి” ఆనంగా 

నాలకలినొన్న తోడిపాటివారియాంకలిం దీర్చుటకై వలాశమస 
సన్నముతో నిండినకుండ_ శాఖ మనంగా కుండలోని యన్న మందలి 
రయ పెట్టక బళ మని నే నర్థము చెప్పుచున్నాను “ధాత్తూన్లో 



18s జగజ్ఞ్యో తీ 
జె 

మనేకార ర్థ శ్వాదవ్యయానా మచేకార రతా న్నిపాతానామనే కార్థ 

దువనశ్లాణా చునేశార్డ క్యా క్పృిసోగవశా త్పర్వక చానా నమ్యీష్టాశ 

శ్వాక్ ” ఆనుటచే శేబ్దను న కరము ససుయోచితముగాం వీసికొనోట 

సార్వలౌకిక వే.కదా ? వల ధ్యనాస్థత్మకమగు శబ్దమును వర్హాత్మక్ష 

ముగా వ్యవహార మున క తమణములు గడియలు నాసములు సంవత్మ 

రములం శ ఆాబ్బములవ లెను డిక్కు_నుగూర్సి (కిందువిరాందు (వక్క. 

తూర్పు పడమర దశ్నీణో త్తరవంలు వంక తిన్న దనముల మూలల 

చేరువు-దూరములు | కోసులు యోజసములవ లెను గుణీయొకటి రెండ 

మొదలగుసంఖ (లు కీల తలు తూనికలు పొడవు వొట్టి వెంచలనకు శక్ 

మాణవిశేవములు (టావ్మాగాదివర్ష మ లు - నామఖేదముంలవ తె 

కల్పితములు గాని వా స్త వములు కావు వాతీయును గటకావ్యలంశకాకా 

కలివి శేవములు క్క తిమములనిత్య కార్యములు గాని బంగరుమూ తేమే 

వాస్త వమైసట్లు స్వరములు పసృంప నము లచ్చు లల్లులు చపవమలో 

వాక్యములు ఉదా త్తాను దాత్తాద్యాత్మశ స్తన్వరవి కేషము లన్న 

యును వ్యావహారిక సత్యములుగాని సిక్కము గాం చార మార్జిశ వతు 

ములు కావు ఈశేబ్దమన కీయర్గమని వియమములేదు. యుణాను 

సారముగా వేదములు వేదార్థములు మాజంచున్న వనువ్రుకాణవచే 

వము పాటించక తీజదు అనాదిగా పతన పొతఠతవనం్య పదాంక్య్రత్తు 

మున లన్నియక్షరము లిన్నిపదము లన్ని పక్యేక వేదమునకు వినత 

ములె యున్నవి కాని- "వేవముల కర్ణయిను వివరించు నితు కనక 

-వేడాంగనమువకుం గాని విద్యారణ్య భామ్యమువకుం గానియాథునికత 

లగుటవేత నట్టు కగంథసంఖ్య నియమింపంబడియుండ లేదు. వుణేయాక్ల 

-బీహములవలెనే వేదాంగములు | షాచీశములు కావు కాత్తశనే 

వ్రాకరణమున వేదమునకు చృందసృనియును. వేదాంగవు కాజ్తాళ్టుజ్ఞ 

కార్ష్యములనియుమ తక్కి..వకావ్యములకు ఛావయనియును (వతిపాషిజక 
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అజెను ుణీశును మేశేనవణ లఏ౨ “అశాగలంఛం గవాలళం 

వన్యా సంస పె త్నకమ్ చేవకేంగు క తిః కలౌ పంచవివర్ణ యేత్ , 

కంత్య నేర్చెర్వకి ర్యా చీ శ మే 6న సేత్ ” ఆనియును క్రొొందటం 

(శాతర్య ఎల దు బహ ఏ స వుం * ధర్మ శౌయ్రమున (౯ తస్మార్త 

కర్మలం జీవానియంటై . నను బళహీంన సేయంగూడదసని యుగాను 

సారము” ల ంస్మార్త కర్మను లు మూ-ర్చుకొనవలయుననియును 

జకుహింసచేయ.5 ర్మము కామ్మూకి ర్మము ననిత్యమును గొణను (గాని 

ముఖము కావనియును వక్కాణేంగగ6ఎడెమ కాబట్టి యిన్నింటి౭జట్టి 

మాడా వేపమువి కర్ణను _ వేవముల శేమి-ము జేశబ్ద ముసశై నను వమ 

ఈూానుసాంముగొ య గౌష్టముగా. వెష ప్పవచ్చుసని 'శేలివలి తార్థము_ 

ఉపక శబ్దః ఎమ్టు నం పయు క్తః) ఎన్న ట్రచైే లౌకిక శబ్దము య థేన్ల 

ముగా |పయోగింఇవచ్చును గాని. వేదశబ్బముహూ తము తన్నియత 

శ్యరమున నే యచ్చరింపవలయ వని "యమము మేభగర్డి తషంవ లె 

వమ్యుతఘోవవలె మంత కావ్మాణాత్మకవుగు. వేద ముకయను 

కరణకబ్దముగాని యొక యర్థమును గాని కర్మమున గాని యుదేశికవచు 

ఆనారిగా బఠనపాఠరససం పదాయ్య కమువు.న వీయతసంఖ్యాక్యగంథ 

మకుట చే వేకము లివనా రాయగా దశబ్దయిలన'"లె నుచ్చరించినమా( త 

ఆవ | బవ సండ చాయ్క మని ఎన్టాంతీకళింపం ణెను అర్లవివ క్ష'జేసి 

తతో భళ్ళు మేధనజన “నమాంయభతికవ్చసో అను యొడల 

నుల తేములకున లె వర్గము చెప్వుటయెంక యక్లీల మెంతజాగస్పాకరదం ? 
“బేదములు కేవలముం బరననాతన | వయోాజనఘు లేీగాని రోత్శక్లరణు 

'తెంతమ్మారేమును గావని యెజుంగు వెరామోటర శో లియో! 

సీథతెం గరచ.ణావ్యవయవమి. ల చేవతలు తిండికి చేశ్రకాజుతుం 

'దతుకు సగ్నిముఖముస హవ్యమున లంచమిచ్చునారికి రంథభాభ్థగ్ణోది 

వ్యక్షనుఖుము స్లలిగింతుంన కొంటు వట్టి భాంతి జరోప కాగహూాగా సొన 



క్ి జగ డో తి 

(పవర్తి చినయెడల స్మీబతుకు వోయిగా జరుగును. లోకులయెడల 

నీవెట్లు వడిచెదవో తలుచు లోకులుకూడ సీయెడల వళ్తే వడిచె 

వరు కాబట్టి నసకలజనరంజకమయిన  సీపలుే సుశన్తము 

జనుల కసవ్యామగు సీవలుకే యవశబ్లము జనరంజకయుగా సీ వుచ్చ 

రించినశబ్ద మే చేవము _ జనరంజకనుగు స్మ వర్త నమే యజ్ఞము. తిల 

కాష్ట్రమహిమబంధ_పాయమగు -వేవముజోలి సిశేల? ( పతిదినమాడు 

నీతో వ్యవహంచు కీతోడిపాటిజనుల యనురాగమును నంపాదిం 
చుకొని న్మి బతుకు నుఖముగాం గడముట్టించుకొనుము. సకలణాత 

వయావరుండ వై న సీకు దై వకృతములన్నియు నుప కార మాలగా 

దోంచశమావవు 

బు గ్యేదమునందలి పదములు ఉత త్తానుడా త్తవ్వరి తాశ్షక 

ములు _వక్యేకము “గతోబంధుమనలి నిరవిందన్ హృద్మి పతీష్యక 
వయోామనసీపాి” అను బుగ్వేవ్య శుతికి సత్యమగు_బవ్మాపదార్థమక 

కనత్యమగు జగత్తునకును సంబంధమును మునులు తనుహ్శాడంక 

మందు రమయాగమహిమముచేం గనిపెట్టి రని కదా యర్ధనూ క్ 

'వేశశబ్దములు లౌకిక భాపాశబ్దములవ'లెం జూపట్టివట్లు మోానులమే 

(కృతి వత్యయ ఛాగవి శేమములవలనం దోంచుచున్నవికాని తావ్హవ 

ముగా మేంకకుం. బొదుంగననున్న స్త నమునకు వెడనున్న_ స్తసమాకకు 

వలె శేడిమూలికెగువనున్న కండోయికి మణీ యామాంచనన్న 

కందోయికివలె నాకృలిమ్మాత పోలికంగలదుగాని యర్థముత కెంత 
న్యూశమును భోల్మి_ లేదు మతీయును వేవము క్ఞైపపరనుాాని 

శర్మవర మొకింతయును గాదు వేవము శేీవలమును జరవపాతన 

ములంగార్చియే యూుశేశింపంబ డెను. పరమాత్మను మునుల తడు 

వ్యాతశయములందు కనిపెట్టి కై వల్యానందమును బొందిరికాసి [తక 

స్మార్తవంభ్యకియాకలావము ఇేతంగాదు. (గహగతులునూర్ముత్రైక్య 
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గాని బుతువులను దా జ్మాతొనర్పుటకు గాని పంచభూతములను యే 

పానుసారముగా నడివించుటకు. గాని వేయేల కోరినట్లు కలలుగాంచు 

యే మజేలౌకిక్ళకియ  లభీస్థానుసారముగాం జేయుటకుంగాని 
యా శే తస్మా ర్తకర్మములు పనికి రాకున్నవ్ సర్భ|కియలు విధివశ 

ములుగాని పౌరువ[ పయత్న సాధ్యములుకాకుంట రూఢికదా ? భూత 

భవిన్యజ్ఞ న్మృములం గూర్చియు నపశములగుకాలగతులనుగార్చి యును 

వతేం్య దియములగు స్వర్ణపా లౌళవ న్తువుఅంగూర్చియును గతజలనేతు 

బంధసమువలె. జింతింపనేల ? |వకృతమనునరామః పాయసం 
భక్షయామణి ఆన్నట్లు మనతోడిపాట్మిపాణులను మచ్చికచేసిళొని 
తదన్య్శుగహమును సామదానోపాయములచేతనుమా(తమే నంపాదించు 

కొని సరగ జ నసమ్మతముగా నడుచుకొని యొరుల సుఖ పెట్టి శానుసుఖ 

వదుంచు వవజీవితమును గడవుకొనుటకన్న నవశ్యక_ర్తవ్య మర్త్య 
కర్మ మిం కెద్దియుం గాషని భుంటాపథముగొ జాకెదనోయీ పూర్వ 

మూామాంసక మ్మన్యు డా | 

“ఆథాతో ధర్మజిజ్టాసా” అని | పారంభించినావ్రకదా “భోధనా 
ఆక్షణోధర శ” ఆనుచున్నావు వేనచోదితక ర్మా చరణము ధర్మ మను 
చన్నాత్ర కాని చేవశబ్దమునకు అర్థమేమి చెప్పెవవ్రు?“వివ్య లేఒ నేన 
విత్తవింది చేశ అని విద్యారణ్య భావ్య మొప్పుకొనెదవా ? లేశ 
జేర మవంగా నొకవిధమైనయజ్ఞ మునకు, జేరిన పనిముట్టున కర్ధము 
చెప్పెనవా ? లతే “విద్ జ్ఞానే” ఆనుటచేతం చెలిని కర్థము 
చెప్పెదవా ? తాన నిర్వచేంచుము వేవశక్షూర్థ మెట్లున్నను a 

హా ధర్మ వలి పొదకమగు శబ్దము అ P ధర్మ మైవా 
తాకేకముు వారలౌకిక మని రెండువిధములుగా విభజించి యైవాలౌకిక 
ముగా (అాకృతులుంను ఇారలౌకికముగా మునులును_ (పాకృతులూపు. 
వావవ్రలకు పలోవ కారన్నర్తనము ధర్మ మనియును ముధ్గుల కాళ్ళు 



id జగ జ్లోోతీ 
జె 

ద్ఞపనెక[ వయా జకళుగు సాధన చతుష్టయ సంజ లీగంపాదవ మే. 

వమీయును ననాడిగా వ్యవహార ప వట తెల ల్లమగడా? Lk 

కర్భుచే థర్మమనియును (శ తశర్మము) వే” “చోదితివానియును కాం 
ఉఠుహీం సాకరముల గు (కతువిభాస మే ధిర్మవ నియ. న.ద్ధ్రమంచుచం 
తేశపాదలన్న ము "లేక మలమలమూాడు చుంషంగా పక సారవడక్ష. 

న్మి వ్చ యెలా ఆనభస్మ హోము మే౭చేసెవవు ? పాలు నేయి ధా స్ఫనఖా, 

వళ్చర్థముగా సగ్గిఫా లేం చేసెవవ్రు? , _వాణఖీతిచే మొటి సెట్టుపనన్న 
శే భంపెదవ! ఆశాశము?:వలె వబ్బ మూ తెగుణముగల దేవ పురువ్యండు 
(గ్రకక్ణుక్ష ముగా (గతువ్రలొనర్చు చుఏ నిమ్ము బలిమిచేయశేనో ఓ 
తనరు శంసీ౮ాదువముషి కఇసులు నిన్ను బతిమాలినవా ? జోకు 

నీడించ్ యర్థ్యయులను దండి వారికి శేఎపోని గగనారవిండో వన్యానదకు 
లచ్చ sss నార్డి ంచి పొట్టపోమ్. చుకొను ధూర్తు) నధ్య తళతళ 

గావంచుకొసీ Pre Tene నేమి నీ పాండిత్య మోహో యేల 

సీవేపుముల మార్చొర 'యేమిసీవిన్య స్తు ఇన్యతె? బాల చాలునీచిందులో 

సోకరవళ్ళు సీఅేడితోళ్ళు నీగడ్డి మొలనూళ్ళు నీ చప్చిళ్ళు నీ పెదలొబ్బలక 

సీశోన్ను మకుకరిం పులు బొమ్మలాట వానివక్కౌ నటునివిధమునల డట 

లనీ మోానవుచ్చెదనా గీ సటులు సీకంకు మంచివారు తనుపొకాళ్ట్ల. 

వే భవమునుళూ తమగపర్చి నక్ల్మ పాణులను రంజింపంబేనీ త 

పోమ్చుకొనుచున్నా రువ సీళోనీ*ేకాదు నీయబ్బకు౧ాడ నన్న 

మరా వం లోడగట్టనీ -మిళావరుణులరియు.. వగ్నీహోములపిరక్ 
నేడు మో. సక్కమాలిన అేనిపో.పేర్తతోం. చిళాచ్యగ నవత 
నాత్నతం ఏ వాడి. ౧ ₹బలపించుచ(. ఇ అచ్చు నిరవ రాధిజం త్యజ" 

సేత పిజంసుచెడత్ర ? మాశులీ, క "తస్మా _ర్హకర్శమాలు విథింటేరున 
సయ్యాతన్హు కాలోలంము కోళ్ళు గొకైయ అక్రైంను బనూవుతొట్లటో " 

గ్ధకాతోనస్తు-బ్రాముదేదరకు జలియిచ్చు. వగాంసాశకులను ఇకూతో) , 
a 
4 
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ప్రోమరజాసపదు క బె సీవు (కూరుండవు మతేయు న్నూఢుండవునా 

జఉళారవర లువు సక ఖూతదయా ఎయులును గేవల ననూధి 

సిస్టులు ఛలీం డి చాన గు మనుః పరు పెట్టుకొన్న భూ రులు 

(శూరులు శీనలకువీ ంఛరులగు పొనలవ శ సన లనాదిగాం (గత 

(శ్రీయాశలాపవము లను రాత త్వ్యమ. లను స్యార్షపరులై పొానుళుల 

తోయొనుచు టన బర్లక్ష శౌతెప్మా ర కితాకలాపనులం (బకటించు 

ఈన్నూరుగానివాస్తబ గామనవ్యథ5్మము సర పాణ్యువకారకము 

ల నత్యవయలం (ఆరి ంచుటతచ్చ నితరకూరళ ర్మ మెద్దియును 

జ్ “కోదధక్శ పథమం జాయనూ నమస్థ వ్వంతంయదనస్థాబిభ ర్తి _ 

జూమ్చూలసరనృగా ఈ శ్ర క్యస్వితోక- ఎదాగంసముప గాత్ (పష్టుమ్ 

తేతే” అను బు గ్వేదానుసారమునా నాత్మ నెవగరికి న్వేవృ్యము కాద 

చరనూర్థపత్య మెవృరికి నైలియంబడదు కాంబట్టి (శౌతకర్శములచేత 

వీఛ్ర గగ పసాధవిర్మా౬ మె .ర్పుటు దుర్మార్ల మగు వెలి. అన్నీ పోములు 

గాని మ్మి కెంరుణు ఎ గాని సి కనపడ తేమను. సీహవ్యము మంటలో 

యుటయుం బనులు పీచేం జం పంబడుటయును దప్పస్కు అలౌకికపదార్హ 

తెద్దియును |బర్భ మానం భూతము కా లేదని నీ వొవ్వకొనకతీరదుకదా? 

వచు ల్నీకతుఖ్రు లా చరించికి కాంబట్టి వీవ్రయగూడ చేయక పీతదని 

యం ? పూర్వులకును నీకును నంబంథ మెద్దియును లేదు గత 

వఠ్నరమున కిప్పటినత్సరముస శకెంతేఖేదమో నిన్నటియెండకు నేంటి 

ఈత కెతన్స క్యాసమో సీకును సిపూళ్యూలకు నంత భ్రేడేము వాకు 

తథ కెబ్లాచరించిరో యాకేతకల్ప హెట్టుండెనో యావేడ 

జిజతో ఇవ్యారణ మెట్ట్లుండెనో యప్పటి యొుద్దిష్ష మెయ్యదియో సీ 

ఇటుంతుయుట్లుు నీక | బర్యత్షనుగా సంబంధించి వీకుటుం బములాకేణ్ 
ఇకంనకడలికి ఇగానేరూవములండు నజ యన్ని విధము అజేకగళ్ 
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బరస్పరభేవముక్నదికదా ? కంఠన్యరము రూపము (వాంత యాక్రే 
శము సడువడి తలంపు మనో వాక్కా_యకర్మముల నౌక రింళోతి 

మటొకరు వే రొకరివఠతె నొక రాచరింవంజాల రొకరు తెలిసికొన్న 

విధము సికొకరు తెనియనేర రొకఠిమత  మింకొరరిుతముశా 

దోొకరియిష్ట మింకొకరదికా దొొకరిగతి యింకొకందికా దొకకకర 

మింకోొరరిదికా దొకరియదృన్ల మింకొకరికి శాకంంట న్మ్పత్యత్రూను 

ఛవమేకడా ? వేదము లిట్టు పవొఎంచుచున్న వసియుం బూర లెట్లు 

నడిచిరనియు నీక స్నంబెద్దలు ప్రియానులు చెప్పుచున్నారనికదా నా 

కులమిది నా వర్ష మిది నా తల్లి యామె నా తండి యితడు నా 

సోదరాదిబంధువులు ఏరు మజి యీశబ్దమున కిది యర్థము నేవొవర్చ 

వలసిన |కౌతస్మా రృకర్మములివి్యగయని శేవల శబ్ద వమాణన్మూ తమా 

చేతచేశదా పవ ర్తిల్లుచున్నావు సీ బతుకుసుఖ మాసించిక డా యిన్ని 

పోకీళ్లు పోవుచున్నావు? నీవలెం గవ్ష సుఖము లితరుల కుండువది 

తలంచవా? సీతోడిపాటివారియెక_ నీ వెట్లు నడిచెవవో సీయెడల 

వారట్లు చేసెవరని న్మీ పత్సశ్రానుభవము నో యవివేకి వె దికజడుండా 

నమ ఇ వేల ఖై 

“ఆహో సుమ్యకు వరుణభియ సంవత్స మాల్ప ఆకావేో-నువూా 

గృభాయదా మేవవ త్పాద్విముమ గ్గం హోనహీత్వ చా రేనివిమశ్చ నేశో 

మెడకిరికిన తాడును దప్పించి లేంగను గాపాడునట్టు లోపరుణ టేవ్చంజా 

నాపాపములనుండి నమ్ను6 వప్పించుము. నీవన్ముగహించినస స్త 

సీసాయములేక కనురెప్పలాడి చుకొనుటకై నను నేను స నుర్గుండడః 

కావను బుక్కు, నుపేవ్నీంచెవవా ? కన్నెవలువు మెడనిలేకోని 

పోవుటచే గిజగిజగింజుకొని అాధవడుచున్న లేగ నాయారి తప్పించి. 

సుఖ చేట్టు డయాశాలికదా మావవ్రం డని యర్థమిచ్చు (శతి చ్ 

హింసను విథించునా ? సీపూర్వులు పళుహించలొవర్చి కతా 
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శాన్య్యూనిత్యక ర్మ ములొసర్చి రని స్వార్థపరులగు (పాకృతసంనారుల 

వల్కు-లు నమ్మకుము. వేదముల కేయర్థము నేనేలే దొక వేళ 

'జేదము లర్షపరము ల సచోం గేవ జీవ తా_పార్టసచోదకములుగాని 

గ్ర త్వాదికామ్యుకర్మచోవకములు శానేకావు “అవారవాః సంధ్యా 

ముపానీశి అను నితగకర్మమునకు వేవముచో వకమని చెప్పకతీజదు 

సంఖోక్టిపాసన మనంగా సర్భ్యజగదువకారముగాం వన్ను నడిపించు 

వనియును మటేేపాణికెనం వననుండి వాధరానీకుమనియును 

ది కూ యూన? (పచోదయాత్ 09 వర మార్థజ్ఞా నముం దనకు 

గలిగించుమనియును మనుమ్యుండు దైవమును -వేండుకొనుటయును 

సర్యలోకోపకారముగాం (బవ ర్తించుటయును_ నీపూర్వులవలె. నీవు 

కదువనేరవు నీపూర్వు లెట్లునడిచిరో యిప్పటిసీయుప చేష్టలు గాని 

గురువ్రలుగాని యిప్పటి గంధములు గానినీవు గాని నినేశింపనసాధ్యము 

సీ వివృడొవర్చు (కతువు | కూరకర్శమును వ్యర్థము నాని సీవూర్య 

ఈసర్చిసయడ్ఞ మువలెనే సత్కర్మము కాదు. నీపూర్వులు వేటు 

ఫీన్ర వేజు వారిదొక జాతి సిదొక దిక్కు_మాలినజాతి వారిదొక 

కులము సీదొక కులము వారి పుట్టుక చేజు నీవుట్టుక వేలు నీత ల్లైవతో 

సీతంటడియెంవడో నీవు నిశ్చయముగా. చెప్పలేవుకదా నీపూర్వు 

లొనర్చిన _కౌతస్మా _ర్షక్రియావిధానము లిట్టివని తెలియ సీకుం గాదు 

సీయబ్బ్య కె న శక్యమా ఫి యూరక పశుహీంసకావించి క్కంకుం 

దక్కి.నవా రధమజాతివా రని నిరసించి నీవు నిలచినకొమ్మ నీవే 

పజకుకొని కోరియేల ముప్పు లెచ్చుకొనదవో (శోతియమ్మన్యుండా ! 

రజాశటిక యాజ్ ! 

“వవృ త్తి రేపాథాశానాం నివృత్తి స్తుమవోఫలా” యను 

వఢున చనానుసారమంగా నితరులసౌఖ్య మరయక తనయిశ్చ 

శొలంది ని చాహారవివారములం (పవ .ర్తించుట నకలజీవ్రలకు నరభాన 
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మేగాని తగ్వశా దయివప్పటికిం బరోవకారవ సక తనభేగనులను 
మానుకొన్నందువః న నిత( గునస్సంతుషీ త గిలగన ఒకక 
వేదము  స్వర్గాన్నవూరభో భంకకాగ్సు (వోదకములయిపక్ష 
టికిం వల స్వోర్ధు రుం ఠరా పేజచవోన ఎపకార మగ న చగాళ 
ధ్ మ ఇ “నాడ (రెకాంప్ షల కరా గావిధీయ 3 నే” ఆ టు రగభూతసము లెఖ 

శేవలపరోపకారపరాయణుల కట్టికా లై శా చే చోవనాలక్షణ 

మగు ధర్మమెట్లగున.? 

“చ త్యారిశృం గాస్రు యోఅన పాదా జే, కి హైం పహపాపోఆవ 

(లిధాబడ్జ్ వృవ ఫోరోరపితి మహాజేవో రా ఆవివేశ” నామా 
ఖ్యాతోపేసర్దవిపాతములన. నాల్లువిమి వ లట కొమ్ములు. 
భూతభవిష్యద్వ రమా సకాః ములను మూం౭6డ విధ పావములం_ 

ని త్యానిత్వ్యములు వృంగవ్యందెక ము లను శె డుపీభముల శిరన్సులా 

(వథమా ద్బొకీయా తృతీయా చతుకీ వ కమి వీ న _ఫ్పన్లు 
లను నేడు విభక్తులు [కీయాకార భావము చే నభీన్ల భల్మ వవ మై 

జగ దాత్మక మై జగ త్కా-రణమై. సెష్యమె ర4వయ కమైస్ఫోటాఖ్య 

మెన నబ ప్రి పఏిహ్మము మరుల నావేశి-చి యతేృృ్య౧తేము స్ట్వనిచేయు 

చున్నవని పతేంజలీమునియను. గికూగా గ రణ చ్చ్భందో జ్యో లిమకల్న 

నిరు కములు మం తే(బావ్మాణములవ లె "వేదవ లుఘు గావు మతీయు 

ననాది మునికృతములు గావు గాని మశకచౌద్ధాయనావ స్తం శాళ్యే 

లాయనకా త్యాయనాదినామమ. లుగల (_పాకృ్ఫృగేప డిగులచేత రచింక 

బడిసప్. *మశకబాభాయ నావ స్తంకూది ,దవ్యోప చు 

ఇతి వ తేభ్యః | పశ్ళతి భూ తేభ్యోఒనాది గంధవిమయసమాఖ 

చర్చ ల్పౌవవ వళ్ళవఖ అనికుమారిలభట్టు వక్కా_ణించెను మతేయాను 

గవత ల యూప Nhe Pe వ వళ్గవమ్. ఆకర్వర్థ కాక 

మితి నివే క వజ్ఞండక్సి 
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ఖళ్యాఏీ వచనములవే థర శ మోత్నసంబంధి వివయములనే 

క్రీం పేవములు బోధించుచున్నవి ఇ్రతేరములగు శాంతస్మార్త 

కాపములగు లోకవ్యవహారంసంబం ఇముల కరముల గూర్చి రవం 

క్ నదేశింవవ్ర (పాళృ శాధునికపండితులయిన మశకబోథాయ 

శేకెవండిరులు లోకవ్యవహారమున మయానుకూలముగా వడుచుటకై 

శిక్షా స్వాళరణ చృందోజ్యోతి వశల్పపిరు క్తములను నకీలధర తానే JB 

హరా న్యా౭కవి_స్తర మామూాంనలను వవహుతపహు యిసహ్ఞైను 

సారముగా థత్మ స్మ తములు మఠఈములు కోవెలలు ముదలుప్మ వజోప్ 

కారకములగు శిల్చనులను వివరించిరి కాంబట్టి మంత బావ్మా 

ణాత్మకమగు చేద మెంతమ్మా తమున్ని త్యనిర్ధుణా దె చై పతన్యరాూవమగు 

శల్య బహ్నామునుణార్చి తచ్చ _ సీజగత్సృష్టిస్థితిలయమయులగూర్చి 
శ శాతస్నార్త (కియలంగూర్సి కాని బోధింపదు- (పాకృతులు 

వ్య ళం నాధునికు లీ గునుక కా ద్యాఖ్యిలుగల మనుష్యుల చే. గల్పిత్ 

ములక పజడాయోదవురానేతిహాస థభర్మశాత్రు న్యాయవి స్వర్ మూమాం 

సాకి (సంఛవంలన్న్ని కును 'శమయానుకూలనుంలుగా సకల జజోజ 

"కదులు గా. మాచ్చకొనవచ్చును.. వీని కొక సిరువముము లేదు, 
క్షషేచేశకున కెట్లు రంజకములగునో యట్లు చతుర్విథాభినంకు 
మొెంచక్సుట చేశీనంగీత మగును వనయమమున లేనప్పటికి సెట్లు 

చతుర్త్థధాభిసయము, సశలనాదరణీయ మో యే 

చన టల నక లవదాసకారకన మూోగాను  సమయానుకళూఅలము 

పా _ఛక్తూదోవేవమడంనములను పురాజేతివానభర్మ శా మ్రన్యా య్ 
బ్రకకుకంసలను. కోంచనత్తైల్ల జవీంజకేముగా టో. 
Fs నిక్షజుకళ్పటేకొవ్వుడు 54 కల్పిం చుకొ నవచ్చును 

కళను సాసముందు పతంజలిముని “క్ష -త్యారికోంగా 7 అను 

ల క బహ 'జ్రపరమున కా చ హా 
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కొమ్ములు (పాతఃసవనము శూంధ్యందినస వనము సాయంసవన మను 
మూండుపావము లు కత్నీ యజనమూను ఆకురెండు శిరస్సులు. గాయ 
(త్యాదిస_ప్పచ్చ్నంకస్సులు చేనుచేకులు. బుగ్గ జాస్సామ వేవములభే 

మూండువీధము.ను బ ధి-వంబడి యభీష్టారము ను వర్షించుచు 
స్తో తశస్తా)దిశబ్దమం కన మాటిమాటి ఘోవమీంచుచు నిట్లు ల 

రూపమైన మహోతేజస్సు వర్త్యుల నా వేశించియున్నదని జె మిని 
మునియున గౌణమ.గా “చ కవాశస్తనీ హంసదం తావళకాశవస్తా 
శే వలశేశిసీ” అని నదు ను ప డిత కవులు వరించునటు వన్ణాత్మక ల 

లా na) ప 

నబ బవ్మాఎ. వొకడు యజము నొకండు వరి ంచిరి ot రా ణి 

మజ యిప్పుడు స్వరతు పదము లయ వేతోవధాసను. లను 
నాల్జుకొన.్నల. కలిగి గీత వాద్య నృత్యము అన మూ6డు పాదములు. 
గలిగి మార్లచేశి యను రెండుశిరస్పులు కలిగి మం వగుధ్య తార 
స్థాయిలను మూందు తెజగుం బంధింపబడి సరిమపదని యనుస ప్ప 
స్వరముంచేతె. నోరినట్లు ధర్మార్థ కామ మోక్ష నంపదలను వర్షించూచు 
రాగయావశకాలప్రుంను మాటిమాటికి మొరయుచు నిట్లు శేవల 
నాద బవ్మాము చేతనజంగమస్థావ రాత్మక మర్త్యృలోకము నావేశించి 
(మోంగుచున్న దనికాని, (బ్రహ్మ చర్య గార్హ్య స్థ్య వాన వస్థసన్న్యాసము 
లను నాల్లుకొమ్ములుగలిగి జాగత్స్వప్న సువుపు లను మూం.ండుపావము 
లతో (స్రీవురువు లను రెండుశిరస్సులతో రశము మాంనము మజ్జ 
వస శుక్రము మేజస్సు నెమ్ము లనునేడు చేతులతో నభీష్టారములు 
వర్షించుచు బాల్య యావన వార్థ్యకములవే బంధింపంబడి (బతఈ 
కనుమహోశేజస్సు మ ర్వృజీవుం నావేశించి ఘాోపీంచుచున్న వని 
కాని సామదాస భేవవందో పొయము లను నాల్లుకొమ్ములతో._ 
యుద్ధము-కృవ్... నేవ లనుమూండుపాదను.లతో చేతనా చేతనరాఫమ్ము 
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లను రెండుశిరప్పుల తోస _ప్పవ్శసనము లను నేడు చేకుంతో న భీష్ట్ణారము 
లను వర్షి ంచు చత్తే మరుద్భమాధ మస్థి3 తయ యన బంధింజయబడి 

మరు షల ాచేశిం ఏ య మజో బేవ్రండు ధ్పని వేయు చున్నాండని 

కాంబట్టి శాతస్మా _ర్తక్ ర్మముఎన్నియును న్మి దాహోరవిపోర 
మునకై వీనియోగింపంగా మిగిలినకాలమును లోకో సశాశముగాం 
గడు వుట వై కాల శే పార్గమై వండితులచేం గల్పింఒ(బకిన యాటలు 
"వేడుక లుపాయములు వ యవక్ళ కర్త వము లెంత మాత్రమును 
గావు, “వోధనాలకణోథర్మ ౫. అని వేవవి గాతకర్మ వళ. నగ్నిష్లో 
మాదికర్మము ధర్మమును రో మూనూంనకుండా |! బుగ్యజుస్పామా 

థర్వములను నాల్టు వేవములును బరన పారనిమా[ తఫలకను-లే 

యధ్యయ నమా, తెముచేత నే మతీయును వి టమా తముచేతనే 

యా _ప్పవాగ్య(పమాణమునం( జి త్తేశొం3 మె డసనమ3ఇ పవాహా 

రూపమగు సంసార తా ౫_తీయమునుష రేబ్ల మిధ జేంయ.. పే నముుక్ న్న 

వారీ జగదంవ కారకమగు గునన్ఫం శేప్రీని సంీ€ ౫ బలె నొకిప్పుడు 
కలిగింపవచ్చును శేవల ధ్వ న్యా శ్మకములగు రా రూవశాలసన్రులకును 

సంహీ తాపవ కమజటఫఘనాదుల నుచ్చరించంబడు 'వేపెశబ్దరు. లకును 

సము దతరంగములకువ లె మృ ద్భాండ ములక్రునువ లెన్భర్ల కు డలములకు యి 
వలె వస్తుభద మొకింతయును లేదు వేనములో వేవచోదితములో యని 
యేల పిచ్చి వానివలె (బలవీంచెదవు నీకు లోకులన ఎవం (బయోదన 

మున్నదిక నుక లోకోపకారమునకై స్టీబతుకును వి యోగించి 

యొరులను సుఖ పెట్టి నీవు సుఖపడు సు సము దఫరోవవంటి వేవధ్వని 
వినుట వల్ల స్వవ్నవికారములవంటి కెళతస్మా ర కర్మయిలను నా చీరిం 

చుట చేతను నిక్క_ముగా నీవ్ర (గహేింపందగిన పరమార్థముగాని 

నీని_దావోరవిపోర సౌఖ్యలాభము గాని జగదుపకారయునకు మే 
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(వయోజనన్లు గాని రవంతయును లేదు కేవలవృథాకాల క్షే వమా త 
(వయోజనమయి సీచ్చి వానివలుకులవ లె ననరదర్శము లె నకలజన 

దురవగావాములయిన వేదములు వికుచుసాళార్థ వరభూ ర పండితకల్చిత 

శ్రతస్మా _రృకర్మమ.లాచరించుచు సోమరివె చెడక నీజీవితమం దవశ్యే 

క ర్హవ్యమగు పరో శారకక ర్మమును (దికరణళుద్ధిగా నాచరించి నీవు 

తరించి పరులం డరింపంజేయుము 

“ధృత వ తా ఆది త్యాలవీ రాఅ రమత్క- రృరవానూరివాగ కి 

దృఢ్మ వతులగు నోయాదిత్యులా వా రహస్యముగాంగన్న బిడ్డను జారిణి 

వలె వ్వరగా నాపాపమును బై టంయాటజవేయుండు ఇదియే (శాత్యక్త 
రా a వ్ 

మని నెల్హడించువా. డెంతబుదిహీను.డు ? (స్రీలపరువుతీసి (బ్రహ్మ 

క్ష లియవై శృళూ దకులగారవముంబోనూడ్చి |వజలకు దుర్నీతిమవ్చి 
య శీలముగా వేదము పల్కునా ? చాలుచాలు “ఆపాణేసీయః 

సూ కేముపార ఇక్కావా” పాణిని _పోక్రములు కౌని సూ తేములు 

కొన్ని కాఎంజలహో స్తిపాదాదితషస్యా పాణినీయతాషత్ ” మొదలగు 
నవి పాణిని పేరుతో నుంట కై యటుండు కనిపెట్టిన విధముగా నెన్ని 
(శతు లాఖునికక ల్పితములె | చుతుల పేరం బరంగుచున్న వో. సకల 

జనోవకారమగు కర్శలంతప్ప మనువ్యుల కవశ్యకరృవ్య మిం కెద్దియు 

స్తాదు “వేవప్యేవం [శూయలే ఏక స్య బహోర్థజాయాభవంతి నైక 

స్యావివబవావః వతయస్సంతి థర్మా ధ్వవిధః స్థూలః సూక్ష్మక్చ 

మందమతిఖిరవి సుఖేన బుఖ్యమానః నసౌచాచాపన సంథ్యావంద 

నాదిః సూలో ధర్మః ఇాస్రుపారంగ తె 8 పండితే రేవ బోదుం 
థి వ్ రు క్ య 

యోగ్య ఇత రేహామధర్మ భాంతివివ యో(దౌవదీవి వాహాదిఃసూ మ్మో 
ధర్మః” ఒక వురువునకు. బెక్కం డుభార్యలు కలరు గాని యుక (గ్రీకిం 

బలువురుభ రలు "లేరని వేవమందునిట్లు శుష్పంబడియెను స్థూలమ 

నియు గూత్మువునియును థర్మము రెండు విధమ్లులు.పామరజనులకు 

a 
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మిక్కలి సులభము గాం 'దెలియంవగిన క చాచమన సంథ్యావందనాది 

కరము నూలధ కర్మము శాస్త్ర పారంగతులయిన తండితులమేత 

మ్యాతమే తెలియందగి౫ (చాపదీవివాహోదికర్మము సూత్ముధర్మముం 

అని సాయనాచార్యుండు న్లుమారిలభట్టును వక్కా_ణించుట చేత. 

బామరజనులకు మిక్కిలిసులభముగా బోధపడుటకై యేర్చడిన 

శ్రాాతస్మార కర్మము వి గహారాధనమువ లె స్థూలధర్మము గాని సర్వ 

జగదుచ కారక మగు నహింసా వతము శీవల పండితె క వేద్యమగు 

సూత్ముధర్మముోనహీం౧స్యా త్సర్యభూ తాని, అహింసా వర మోధర్మఃి 

అని సర్వపాణజ్యప కారక మగు నహింసా వతముకి స్న మన మ్య లాచ 

రింవవలసిన 'వేదచోడితధర్మ మిం కెద్దియు న్లేదు సర్వ భూతద యావవ 

మును సకలజనసంతోవకరము గాని _తక్కినకర్మములన్నియు కత 

కర్మములుగానీ లేక స్మార్శకర్మములు మజేశర్మములయిస స్లౌనీ 

మిక్కిలి హేయనులుగాని యాజేయము లెంతమ్మాతేము న్హావ్రు నా 

పంచే దియచేష్టలతప్పొాప్వులు నె కని”పెట్టుచు ఖద మోదము 

లందుచు నాలోనిరవాస్ళము చేనదాంచుకన లెనివిభమున నాయంతేం 

సాఖ్నీ యెద్దియో నేను వివరింవశక్యముశానికారణ మున్నవని నే 

చనటుంగుచుంట యత్యాశ్చర్యకరము.“న తాంహి నంచేహసజేను 

నస్తువు (వనూణ మంతేఃకి రణ పవృత్మయ ” శీవ్రులు తమయిం ది ఇక్ల 

గోచరమగు వస్తుయథార్థత_త్త్వము నిశ్చయింపంజూలక సంశయవధు 

నపుడు వారి వారియంతః సాన్షీ యెద్ద యో వారివారికి సంశయముశీర్శి 

వస్తుయాథ్యార్థ మును 'దెలు వునుఅని కాళిడానన్నట్టు మనువ్యుల సకలా 

ఛమాసించి చేయుకర్మములెవ్వి' యో మళియుం వల లోకోఫకారక 

ముగా జేయుకర్మము లెవ్వి యో వారివారీయంత పొనీ యే వారీకింకృల్ప 

కవూనము స్వార్థపరులు గాక లోకోపకారమునకై జను లేకర్శ ములు 

చేసినప్పటి కనస్నియును వేనచోదితధర్శము లే. వేదశా(స్త్రుము ట్లు. 
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జగతుశ కెల్ల మి తుఅవలె సర్వ_పాణ్యువ కారకములై యహీతముల 

నుండి జనులను మళ్ళీంచుటకును మణి హీతములందుం _(పవవర్తింవ 

జేయుటకుమ్మా త మే యభ్మి పాయవదుచున్న వని (పాజ్ఞాల తీర్పు 

“అథారనశాయిో” అధ శబ్బస్య “వర్ష దీర్ధ శ్భాందసోఒప 
వారోవా, అగ్లాస్తు_ త_తానుసారరపా ర శాందసః అవపారోవా”” అని 

సూ_తములనుగూగ్చి భామ్య శారు లనుటచేతసూత భావనున వరించిస శే 

సూ తార్థములుకూడ నసవరింపంబడి జగదుపకారక భూతవయావరము 
లుగా నేలసవరించంబడ రాదో ? లు బుగ్యజుస్సామ వేదములు 

(బహ్మముఖమున సకల పాణ్యుపకారములుగా 'వెలువడిననంగతి 

నత్య మే కాని (కూతశర్ములగు కొొందటు _బావ్మాణజా త్యాభిమాన 

ముతో మటి (శో, తియమ్మసృగర్యముతోను బండితమన్యతతోను 
మిక్కి_లి స్వార్థపరులయి (పాణిహింన కర్మ వరములు గాం గొన్ని శుతు 

లను దాను వన్ని యావేక్నతయమున దోంవీ రనియును గాంబట్టి 
ఫపుచ్చినగొతేయ మందనెల్ల6 జెడిపెనన్నట్లు వేదములన్నియుం తమకు 
_(వమాణములు కావనియును వమ గంథములందు వెల్ల డించిరి 

విజేవారాజగు జనకుడు _కావ్నాణాధ్య్వర్య సాహాయ్య మక్క_ ఆ 
"లేకయే తనయిష్టానునారముగా నగ్నిష్టోమాది యజ్ఞ కర్మములను 
న్యతం తముగా నిర్వ రించుకొన్నా౭డని ఛాంద్య్యోగ్యమువల్ల వెల్లడి 
యగుచున్నది దర్శ పూర్త మూాసాద్మి శౌతకర్మములు శేవలమును 
(శుతివిపాతములనియు ఆ కర్మములన్ని యును గార్డు పత్యాగ్నిస్థాపన 
మయినపిమ్మాటం 'జేయబడవలయువనియును స్మా ర్తకర్మములు 

(పబ్ళిన్న వేద శాఖాభేదరహాన్యమిదులె న బువులవేతం జెప్పబడినవి 
గాన. బుణ్యాహవాచ నాదికర శ్రములన్నియును స్మా _ర్తకర్మములని 

యును జెన్పంబడుచున్నవి 



రెండవ (ప్రకాశము 151 

“శుతిరవి స్మ్మ్మతీనాం ఎనమూల త్వమాహయ చై కించ 
మనుఠరవద _త్తబ్భేవజమితి భేవజం యథాహీతమేనం మనువచనమవి 
(వమాణ ల్వేనహితమిత్యర్థ: కవుచెప్పీనది మం దని (శుతికూడం 
బలికె ననుటచేత (శుతి పేర్కొన్న వశీస్టూతివ రాశర వ్యా నయా 
వల్కా్యాదిమహార్దులచేం గావింపలయటడిన స్మఘ్రతులన్ని యును (ప్రమా 

ణముజేయనియును వాజననేయశాఖలో వేద వవ్షలగు పరాశళరాడి 

మునులు వక్కాణింపంబడుటచేతను గాంబట్టి శా ్రతకర్శ్మములవలె 

స్మార్త కర్మములులహాడ శ్చనవిహీతములగుట నొక్కి_ంతయెన నుల్ల ౦ 

ఘీంపంబడ రాదనియును వేన్మదష్ట్రలగు మునుశే స్మృతుల నొనర్చిరి 
కావున _₹"తమువలి స్మార్తముంగూడ వేదచోదితమే యనియు 
నొవ్వకెనకతీఆ నపుడును, సంగీతవి ద్వాంసు. డొక్క_ందే మోక్షమంమ 
నని యాజ్ఞ వల్కు_ండును “సర్వధ ర్మా స్పరిత్యేజ్య మామేన శరణం 

(వదె” (క తస్మా ర్తకర్మములన్ని యును విడిచి నన్నే భజించుమని 

భగవద్గీతను జెప్పినవ్యాసుండును, స్వార్ధ త్యాగముగా శేశవనాను 
సంకీర్తనము. గాని భగవత్సంన్మరణముగాని కలియుగమునం దక్కిన 
(౯ తస్మా_ర్తకర్మములన్నింటికస్న ముఖ్యమని వరానరుండున్తు పాయ 

సము పువ్వులచేత మౌ తమే వీమ్లువు నారాధింపక కూరులై (క్రతువు 

లందు పళుహింసకావించువారికి నరకముతప్ప దనుమనువు వాక్యమును 

నిరసించి యోవూర్వకమ్మన్యుండా (క్రతువులందు పళువుల చేల 

హీంసించుచున్నా వో గి 

“సూ లేము సృృతిత(ం న్మృత్యధిక ర జేస్థితం_ తత్వ్నూత్ర 

కారణా వోక్తం న్యాయవిత్సమయ ప్రతి నీతా ంగా నిరా రత న్వీశార 

దర్శనేవ హీరణ్య శేశిసూతవ్యాఖ్యాతయగు మవోచజేవుండను' 
పండితుడు సూ తరూపములగు వేశపడం గాదు చెల్ల నృృతులనియే 
ద ఖర్క-నియెను గాబట్టి శిక్ష వ్యాకరణ. చృందో- జౌసతిమ్న 
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కఆ్బ- శిరుక్తములగు వేదాంగము లాజును న్యాయ. వై పిక 

సాంఖ్య- యాగ పూర విరామాంసో త్తం మామాంస లనువడ్ధర్శ 

నములును వెయ్యేల సూ తరూవములతో నున్న [గ ధములన్ని యుం 

గొన్ని యనుష్టుపృందోరూ ప్మ గంథములును సృతులనియే న్యాయ 

విత్సమయములని మానూంసా సిర్ధాంతిన్వీ కార వర్శనమువేం 

బరిగణింపంబజెను “శు లెరిబార్థం న్మృతినన్న గచ్చుత్ ౫” (శుతుల 

యుదేశమునే స్మృతులు వక్కా-ణించుచున్నవని శాళిదా సన్నట్లు 
(ఈతులకును స్మృతులకును రచనాశేదముతప్ప నర్గభేన ముుకీశగయు 

లేదని సీ(కరించకతప్పనవుడు సకల | శుతిస్మృతులను సమన్వయము 
వేసినప్పుడు సచ్చిదానందలక్షణమగు (ట్రవ్మాపదార్థ మొక్క టియే 

సిద్ధించునప్పుడును “అఎభాత్మివియమ్” అనటచేతం _చేమయీ 

స్య్యవకాళుండై యున్న టేవుని తత్త్వ మని చెప్పకతీఆనపుడును 

| పాణిహింసను విధించకల్సవిథాన మెంతమా త వూేయముకాదు 

దా! 

“త్ర త్ర యాపద్దర్మ మోక్ష సంబంధి త ద్వేద, (చభవమ్- య త్త్వర్త 

నుఖవిషయం తల్లోకవ్యవవోర పూర్వక మితి వివేక్తవ్యమ్ వె. వరి 

నపు రాణ యోరవ్వుప దేశ వాక్యానాం గతెిల) అని తం తవార్తిక 

మంది కుమారిలభట్టు వేదవడంగనును ఖుశాణేలికోనములును 

సాంఖ్యాది సద్దర్శసములును బుగ్యజుస్పామమం శములుతవ్చం జగిన 

(గంథములన్ని యుం గృ తిమములనియును లోకవ్యపవహోరముం దత్త 

తృచూయానుకూలముగ ేశకాలపా తానుసారముగ నాయాలోకుల 

కలవడివ స్దావోరవ హోర సౌఖ్యానుకూలము గా నునుష్యులు కల్పిం 

చిత గంశనజలే యని న్పష్టప్చె నో శో తియ వ్మమ్యుండా! యీాపాటి 

సీకకోర వళుడూ రణకృత్యమున్గటి పెట్టుము స్రీ శౌతస్మా ర్హశర్మము “వేద 
(తయివఖె నిత్యములు "కాన (గావదేవతజాతరలవ లె బొమ్మలోట 
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వలె నాటకము తీరున పగటి వేషములమాడ్కి.. _కకృతజనకల్పిత 
ములుం బామరో త్పాహజనకములగుట విస్పష్టము- సీపరువు బయ 

లయ్యె నిక నోర్మూసికొని పొమ్ము శివనారాయణాటవిదేవతల 'పేర్గం 

విలువంబడు మానవులు శివనారాయణాదిజేవత లాదుఠరా? యే 

వేద్యదషస్టలగు మనులవేర్లుపెట్టుకొన్న _వేదాంగవురాణేతివోసాది 
(గంథక_ర్తలగు (పాళ్ళతే మనుమ్యులు మును లవుదురా ? స్వార్ధ 

కరుడు ఫలవృత్షమువ లె, బరోపకారము“కు మాతే 

(బతుకు మవోగ్కుండు ముని స్వలాభ మాళించి దకశ్నిణచేం బొట్ట 

వోవీంచుకొంచు  నహంకారమమకారముల సంనరించు మను మ్య 

కల్పితములయిన పళుహింసాకర (క తస్మా ర్తక ర్మములు చోదనా 

లశ్షణములగు ధర్మము లని (పల ఎంచక పొమ్ము- అగ్నిజ్దోమాద్య 

శ్వ మేధాంతమగు (7 తకర్శమను నిపే. శాదిశ్శశానాంతస్మార్త 

కర్మమును ద_త్తదైశకాలపా తానుసారముగా నానాదినాభివు తాను 

కూలముగా ని దాహోరనంభోగమ లకు పినియోగింపంగా మిగిలిన 

శాలమం దుబుసుపోంగిట్టుకొనుటకె _పౌకృ శాధునికమ రవి ద్యాం 

సులుపన్ని నపన్ను గడలు గాసి నమా దే గద తులు గావ్ర తేక్కి_ నజంతువ్చుల 

కన్న మనుమ్మలు శేవల లోకోవపకారమునకై సాటుపడుటమా[ తము 

సార్థక మైన పౌరువకర్మమ: లోకోవకారముగా నంచరించ టమౌా త్రమే 

మనువ్వులకు6 దగినమ ర్యాద స్వార్థపరతయు ను లోకోవ[ వనముగా 

(బతుకుటయ ను రాక్షుసులకును (గూరజంతువులకును సహజధర్మ 

ములు గాసి నిక్కముగా మానువధిర్మ మెంతమా[ తము నాదు 

యజ్ఞము-పవహింస 

వారదత్తు డన పండితుం డాపస్తంబ పో క సామయా వారిక 

సూత ములకు వ్యాఖ్యానము చేయుచు “అధాతః సామయావూారిక్షా 
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నరా సౌాషఖాష సామి అను మొనటిళూ తముసకు (తస్థృతి 

గృ హ్యవిథులు చెన్పంబడినవి కనుక నాశిధులకుముందుగా దంతభావ 

నాది శౌచకిర్మములు విథింపంబడుచున్నవి. (శెతస్మార్త కర్మములు 

వేయంబూనినవాండు వసక్యుందు దంతధావనాదినుదులు కావింశుకిెని 

పవి తేనర్భన. భరించి య్ వవీతధారిమయైనవాం డెల్ల సామయా చారిక 

ఏధుల henry (తికాల సంధ్యావందన మాచరింజనివాం 

డే శితస్నార్శకర్శమ చేయటకుం బనికిరా(డు అని చెప్పెను. విధి 

నియమ్మ పతి చశ్చీధముళ€ ని సామయా శారికకర్యములు న వ్విధమ. ల_ 

శాఖానాం వి_షకేర్ణ శా తురుపాణాం (పమాదతే?, నానా! పకరణ 

స్థ త్వాత్స్మప తేర్మూలం నదృశ్య తే” స్మృతి వుట్టినమూ! మగు వేదశాఖ 

యగపడకుంటచేతను మరి యావేదశాౌఖలు చేదరియుండుటచేతను 

అధ్యయనము వబువంబడుటతేతను నానాధికారములుగా నానాంశ 

నన్ న్నిరూవీంచుచు నానాస్మృతుం లొక దానికొకటి ఫీన్నముగా 

ను డుటచేతను న్మృతికి వేదవబవూలము న్నిరూఎంపశక్యముకావని 

కుమారిలభట్టు గోడమిండివిల్లి వలె స్మృతులు _ళుతిమూలము లని 

జౌద్ధుల భయముచే శవెప్ప లేకున్నాంతా 

“అనుమాన శ్నిహ్తాచారః తేనహీభూతం (శుతిన్మృతిలత్ష ణం 

పమూణమనుహోాయాలే” నుతి యనగా మనాందికృత ధర న్ శతి నాలి @ 
శా(న్ర్రము కు మారిలప్వామి మానవకోల్ప సూ తమ లం గూర్చి 

చేసిన భావ్యగంథ సం శక్తి0లు 34 అక్షరముఆ సంఖ్యకు (గ్రంథ 

మని పేరు యజారేడతె_త్రిరియసంహీత వననరించి మూమాంసిం 

చిన మాననకల్చ్పసూ త భావషము కుమూారిలుం డొన ర్చెను యాజ 

మానమగ్నాథాన- మగిష్న ప్రోమము- చాతు ర్మాస్య మని నాలు విభ 

ములం బెక, భ్యాయముల సీసూ త గంథము నెలయుచున్నది 
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హోమవిధులు కర్మభెదములు 

కలంశు అగ్నిచయన అగ్నివరి స్తరణ అగ్ని పస్తరణం. అగ్నీ 

(వశహో, తాగ్నిహోతే _(పథమాగ్నిహో( త) అగ్న హోమ. అగ్న్యా 

ధాన అగ్నాధేయ (అగ్న్యాథయిక) అగ్న్యాథ యేష్టీ- అ గవాక. 

అతిరా అ అధియడ = అధి శనణ-_ అను తొ వనం అనుమనం తేణ- అను 

యాజ- అన్వాధాస- అన్యరంభణేయా. అభిఫకార_ అధభిధారణ. 

అభిని రాష వ- అభిమర్శన- అభ్యంది న- అభ్యక్షణ అభాషహాన. 

హోమ. ఆజ్యాపాతి. ఆధాన- ఆమం తేణ ఆరంభణీయ ఆవసస. 

అల అస 9 

ఆవసధ్య- ఆస్తరణ- ఆవాుతి (యూక)_ ఆహ్వ్పాన- ఇ (ఐస్ట్రీక్ )- 

ఉత్సవన. ఉవనన_ ఉదావ ఉదలన._ ఉద్యాాసన. ఉద్యాహ (జాద్యా 
థి ఢి థి 

పిక) ఉన్నయస.. ఉపక బు -ఉవచార-ఉపయ సున ఉపయా మ. 

ఉపవపస_ ఉవవసధ_ ఉపనసజ్ _ వష్టైక - కాకి వోమ. కా మ్యే ప్రీ 

9 

కృష్ణలి పాక- గోదావా గోడాహాన) చెర్నిష్టి- బాతు ర్మాన్మ -చాం్టదా 

యణ_ జష_ తువవిమోక_ గుపావాష వర్శ దర్శ జార్షమాన-_ వశ 

శో (కాగ్ని హో త దీశ్రూ చేనయడజన( జివ యజని) దోహ(గోదోవా) 

ద్వావశాహాక - నా రాశేంగ_ నిత హో మ_ నియవభోదవ-_ నిర్మంథ 

నిర్వవణ- నిర్వావం నిష్టపన-నిప్వాపన- పత్నీ నంయ్యాోజ పరిమారన-_ 
వ, a) 

పరివాపణ పరిపేశ _ పరిస్తరణ - పరిహారణ. పర్యగ్నికరణ పరు 

త్షణ.వళుబవన వకు శపణ పాక _ పాక యజ్ఞ క్ పాణి గహణఎండసిధాన 

ఎండవితృయజ్ఞ _ఎర్బ కార్య-ఎత్ఫ మెధి-ఎత్ఫెయ. జ్ఞ విష్ట వేమణ ఎప లేప 

పూర్తాహుతి. పౌర్షమాన- (ప్రణయన.(|వణయనాగ్నీ) (వధ మాగ్ని 

హోత. (వాయక్సి త్తే పె)వ.- (పోషణ - (పోవాణ _ ఫనీక్రరణ.= 

బహిః వపహరణ _ బహిః స్తరణ = బలివారణ _ _ద్రహ్మవరణ = 

భకృదాన _ మన్త్రసోమ _ మం_కౌవృర్తి - యజ్ఞ (యజ్జియ)- 
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తాగ _ యూవ వేష్టన - యూవసంనార్ష న _ యోపావాతి _ 
రాజసూయ _ రాష్ట్రిభృత్ - వపన - వరణ (బహ్మవరణ) (వత 

విమోక _ (వతోపాయన _ శునానీవ్య - శ్మ్మ్యళువవన _ శ్రవణ. 
సంస్కార సంన్చర్శ న్మతే_ సంచవహాన_ సనంవఏివపన_ సాకి మేథ సాళ 
మేధిళ) సాన్తపన(సాఎంతపనీ ఈ,. సోమపాన.సోమాధాన-_ సో మేస్టీ- 
స్తరణ పాపో కార. నగష్టకృత్. హోమ.” అను శబ్దములు సోమ 
మునుగూర్భి యును హోేమవిభుంనుగుకించి మును, మటియ ను “అగ్ని 
(ఆహవసీయాగ్ని) ఆవా తాగ్ని.ఉవ్వ తాగ్ని-గార్హ్య వ త్యాగ్ని _ దశ్షి 

ణాగ్ని_ శాలాగ్ని_ అగ్నిష్టఅగ్ని హోతవణీ అజ అశ్వ అశ్వద్ధ అష్టా 
కపాల అద్భ్వ-ఆ పడుహ-ఆమిశ్షా ఆవావనీ యాగ్ని_ఆహీ తాగ్ని ఇడా 
ఇధ్మ ఇధ్మాబర్ధిమ _ ఇష్టిపళు _ ఉ త్తరవేది (జాత్తరవేదిక) ఉవ్య 
శాగ్ని _ ఉపభ్ళత్ (బా పభ్ళత్ ) _ ఉపల_ ఉలూఖల_ ఊర్గా_ వక 

కపాల టవన. ఓవధి. కసాల. (అపా“పాల. వకకపాల_ దశకపాల_నవ 

కపాల _ పంచకపాం_ వట్క_పాం _ (స_ప్తక పాల) కరా - కాంస్య _ 
కాష్ట కుండల. కుంభి_ కృషస్ణాజిన కామ. ఖస్మి తే ఖాదిర_ ఖ లే వాతి 

గార్హవత్యాగ్ని - గుగ్గులు _ గోశత్సీర _ గోమయ _ గావన్ మృశ- 
చమూ _చరు_ చరుస్థాలీ- చర్మన్- చాత్వాల _ జపమం, త_ జరద్దవ 
జువనా(జె"వావ)కందుఎ-తిల-తువీ. దక్షిణా దక్షీ ణాగార_దక్షి ణాగ్ని 
దశ్మీణాపా త_దండ_వధి వర్భ వర్శవింజూల-దర్భ రజ్జు. వర్వి దశక పాల 

దిక్సే వాహ(దిత్భొహీ) దృవద్ -_దప్ప-థాన్య-ధిష్ట్య _దువా(ధావ,) 
సవశ పాల-నవనీత పంచక పాల పఠధి.పర్షఇౌఖా_ పవ్మిత_1ళు పళువు 
రోడాశ పొతే (పా తీ)- వీంజాల_ దర్భఎంజూల) విండ. పూతీక_ 
పృధు గావన్ _ పణేతా - పస్తర _ పాచీవావీశ _ బరి స్ _ 
బలి _ బ్రహ్మా నన | (బ్రహ్మా వనిక) - భక _ భద్భసు9జ్ షే 
భస్మన్ _ మధుపర్క_ _ మన )వహావావిస్ _ మాంన _ మావ _ 
ముద్ద జ ముద్దర - ముసలమూల _ మృగ _ మృదంగ _ మేవీ. 

వన్ జ యజ్ఞాయశ్ఞ య వ యజ్ఞో వపీత (యజ్ఞ పఏతిన్ ) _ యవ ఆ 
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యవాగూ..యాజ్యాను వాక్య- యకాప- యో క్ర ర్ల రజ్జు రథ_ లేఖా. 

లేవ_లోమన్._ వత్స_వ్యవ్రు- వామటేవ్య- పీరవ స్రీ. వేడి (ఉత్తర 
వేది. వేదిశోణి). వేవాత్_ ఏహి. శకట_శతమాన_శ తాయుధ_శే విరా 

(శమిా శాఖా)-శర_శ రావ_శౌఖాశాలా_ శాలాగ్ని. శుల్క-. శూర్చ- 

శ శు_ శ్యామాక_ శ్వేసీ_ వక్క పాల. స ప్తక పాల_ సవీష్టయజుస్- 

స౩భార సాంనాయ్య-సోవు _స్తంబమయిజుస్-(సుచ్. (_సొచే) _సువ_స్ఫ- 

హవిర్థాన-హవిస్ .హిరణ్య” అనెకుహోమ్మ దవ్యములువనిముట్లు పార్థ 

నములును దక్కినహోమసంబంధవస్తువులును, మణీ యును హోమకర్మ 

ములగూరక్ష్చిసమయ (పటేశములు జ అనుమతీఅమాచాస్యాఉపసశ్రాల_ 

కత్తి కాచే లీ_వశ్రీ ణా కాల_ ద్యా వాపృథిఏీ.వు నర్వ సు. _పొతర్ _ 

ఫాల్డునీ- భువనే. భూ. మాధ్యందిన._ మార్లశీర్ల _ మృగశిర నీ. రా తి_ 

నర్జాః (వార్షిక). రేవతీ. రోహిణీ. వస న్త_ వె శాఖీ_ న్యున్ష- శరద్. 

శిశిర.శునానీర_సం నత్చెర.నద్య ఃకాల_ సాయమ్_.సూరో్టోవయ._ స్వర్ _ 

స్యర్ల హేమంతములును, మజణియునుఅధ్యర్భులన్లూక్సి, అఖథ్వర్యు (అధ్య 

ర్భవ) అగ్నీ ధ-ఆ థానర్ష్విజ్ - ఉద్రార్స- బుల్విజ్ _ చమసాధ్వర్యు- 

పత్నీ - పుకోహిళ_ (నతిప్థ్ధాతృ- (బమ్మాన్ (బహ్మత్వ)- యజమాన 

(యాజమాన) యుద్ధ పతి యస్టృ- హోత్ఫృ (హొత్ర శబ్దములును= 

ముణీయున్గ్లేవతలనువత్స కృతులను దెల్పుట కై అగ్ని_ అగ్ని పోమిాయ. 

ఆగ్నీం ద ఇం దాగ్ని)ఆదితి ఆపాంన ప్తృ_ఆపోన ప్హృ(ఆపోన వీయ). 

ఆగ్నేం ద- ఆగ్నేయ. ఆదిత్మ. ఆశి న. ఇం వ_ ప్రం_దాణే. ఏం వ 

విఇ_దాగ్ని_ గంధిర్యు _ తేనూనపాద్ _ (త్యంబక _ చేవ. చేవతా_ 

వూవన్_ బలజేవ_ బహు బేవత_ జృవాస్సలతి. మరుత్ (మూరుత)._ 

మ హేంది ప్త మె తా)నరుణ 3 మెతాయణ _ రథత్స్ _ రవ ష్ 

వరుణ (వారుణ) వాయు - వె శ్వటేవాః (విశ్వ జేవ) _ విష్ణు _ 

వె శ్వానర స్త సూర్య (సౌర్య) = సోమ. సామపౌష్ట అ సౌర్య వారుణ 
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హిరణ్యగర్భ శబ్బములును మానవసూ తముఅం దున్నవి వూర్వ 

విరామాంసాశా(స్రుమగు మా నవధర్మసూత )ములకు వ్యాఖ్యాత కుమా 

రిలభట్టు. కుమారిలభట్టునకుముందు శబరస్వామి జై మినికృత పూర్వ 

మామాంససూత,) ములకు భావ్య మొనర్చెను పూర విరాజా ంసా 

సూత్ర ములకు భామ్యముచేసిస వారిలో మాధవా చార్యు(డు కడపటి 

వా(డు 'లోకవృవహార పూర్వ కాశ్చశేచిదృత్విగాది వ్యృవవోరాః 
సుకార్థ హేతు ల్వేనాశి తాః అనుటచేత శెతస్మా ర్తకర్శవిధాన 
ములు కొన్ని నానాజనాభిరుచి వమసరించి కల్పింపంబడుట నిక్క 

మని కుమారిలభట్లు వాంసెవు నొలోనూటు నేనులున్నా ననుసంగతి పతి 

జనుండు తెలినికొనునప్పుడు నన్ను గూర్చి నేమవిఇారించుకొని తెలిసికొన 

నెంచుకొనుట నన్ను మెచ్చుకొనుట దూపి.ంచుకొనుట నాపాప 

పుణ్యమ. లునాగుణదోవములు నామంచివెడ్డలునా హేయాదేయములు 

చేను బరికించుచుంట నామొగము నేం జూచుకొనుట నాలో చే 

నానందించుటయు నొచ్చుకొనుటయు నోహో నే ఇన్ని చేనులో 

యొకవ్వుడు జగమంతయిను నేనే యింకొకవ్వుడు నేను చేనుకాను 

మతొకప్వుడు నేను లేను నిక్కము సిట్టులాత్మత_త్త్యము నెణింగి “ఇవ 

మిర్భమ్” అని నిర్ణయించి యేడోయుక పద్ధతి న్నడువశక్యము 

కాసపుడు శిష్లాణారముచొవ్వుస నడువంబూనుకొని (పకృతోప 

యోగకరమగు వర్తమానోచితముఖ్యక రా శైలే శో భయలోకనం తారక 

పరోపకారకవ ర్త నము న్యానుకొని _పస్తుతమునకుం బనికి రానిపూ ఠా 

చారముల సవలంబించి లోకోపష్టదవకరములు | పాణిహింశకములు 

నగు పకుబలి హేనువుంగు కతువుం దఅ పెట్టి జ్ మిన్యాదిమునుల 

మత మని స్ పనంజ్ఞారూపక శ తస్మా రకల్ప గ౦౦ంథములకుం ఇలిళీ 

శెలియని పాకృతులొనర్చిన వాఖ్యానముల కపార్థము లొనరించి 

శో రియమ్మన్యు లునక్షల్ళ పాణిసంతృ_ప్తగావింవకవ ఫ్రర్ధముగ్యా దవ్యము 
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నగ్గిలోను బుగ్గిలోను సీటిలోను గల్పుచుస్న్నా రనువిజేకుల న్నావండు 

లని నిందించుటొక దుర్విధిక దా P 

స్వప్న సుమ క్తివశలయందలి పనులు జా గద్దశ శెట్టు 

కొఆగావో యశ్తే భకాతభవిమ్య దాచారనులు వ ర్తమానమున 

శాచరణీంకుములు కా నేరవు. తేన బాల్య యానన వార్థక దకలలోని 

కృత్యము లొక దానికొక టి విరుద్ధములగుట సర్వ జనానుభవసిద్ద మే 

కదా “బీ దావృ లేఒవీ కురగ్ష_్తి క ల్చెః క ర్మాణియాబజ్డి కాః నతు 

కలె ఎర్వినా శేచిన్మం త టౌహ్మణమాతకాత్ ” అని కుమారిలభట్టు 

నిర్దేశించివట్లు (శౌతస్మార్తశర్మమ.అన్నియు. నిదివజకు (౫ తాను 

గతికో లోకో నలోకః పారమార్థిక ః” అన్నట్లు వివేకహీను'లెన 

తూరమానను లవంత్యవవచనమూలములగు ననంతసంఖ్యాక వేద 

శాఖల నృమన్వయ మొనర్చి “అహింసా  పరమోధర్మఃొ అను 

నిత్య శేస్టధర యు ననుసరింపక తామువెడి యొరులను జెఆచుచుంట 

దుశైవముపా టిట్టి యాభి చారికహీం పాకృ్ఫృత్య ములు జరుగనికాలమే 

కదా సకలజనశ్లాఘసీయమగు కృతయుగ మనిపించుకొనుచున్నది 

(పాణిహింస నడ్డంజాలను గాని యోకూళ యాజకమ్మన్యుండా (పాణి 

హ్ింన జేవేవమై నంగ బతిపాదించ లేదు స్వు స కూరస్య భావము చేతను 

నీమాంసాశనవ్యననాతిశయదోప మువేతను వణి సీజాత్యభిమాసము 

చేతను నీవండితమ్మన్యత చేతను సీస్వార్థవరత చేతను సీదురఫాంకార 

మమకారఘులచేతను తవదికానిచో గోదావరివజకును ేంకుమున్నట్లు 

నీవు నీయాలు సీపిల్హ లుసీబంధువులు సీమ్మి తులు సుఖించుట కై స్వర్హము 

లఫీంచునసి మివ. పెట్టి శేవల కుక్నింభరుడ వై సాభథుల న్మోసవుచ్చి 

(గ్రతుశాటక ములాడి వళువృలం జంట, తిని (కొవ్వుచున్నా వా? 
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మానవధర్శము 

వదీ “పశుమాలభేత” అను వాక్యమునంవలి పళుమ్_ఆబభేత 

యనుపడముఎ కరమేమో సివే [(వమాణము బే. చెలిసికొంటివి ? 

నీయంతట నీవు లెలిసికొంటీ వేని సీయజననున నీవు కూర్చుంటివవట 
నీక సంవర్భుముగాం దోంచునా * లోకులు చెప్పినారుగనుక నా 

రెండువదముల కర్ణ మెజీ(గితి ననెదవా ? నీ శా పదార్థత_త్త్య మెతీం 

గించినలోకులు గతానుగతికులుగాని పాఠమారికుల కారను లోకుల 

మాట పాటింపవేల ? సీ పాణము సీకు జెల్లమా ? ఇల్లుకట్టు 

కొన్న ట్టుల మూ _రమగు సృర్షమును నీతేక్కి-రిబికి ,- రిఎచ్చి కే తకల్స 

ముచే రచించుకొందువా ? చాలుచాలు నీత జల నేతుబంధన 

(వయత్నము నీతిలకాస్ట్రమహిపుబంధ న ్గంథపా ౦డి త్య వంభము 

పూర్యులయాచారము పూర్వులకువూ తమే తగును నపీనుల కె 
ట్లుపచరించును రా దుర్మతీ ! మునులమతము మునుల శెజుకగాని నీ 
"కెట్లు తెలియనగురా జ్ఞానలవదుర్విదగ్ధా' నీసుఖమ. నీవుకోరిన ట్లితర 
(పాణులు తమతమసుఖము లభిలపీంచుట సహజధర్మమని తెలియని 

నిన్నుంచుటగాని నిన్లూర్చి యరణ్యరోదన మిట్లు నాచే చేయించుట 
గాని నిక్కముగ చై వముపొరపాటు “| దవ్మాణే (వాహ్మణ 

మాలభ లే” అను (ళుతి శెట్ల ర్థముచేసెదవో? “ఆలశ్లేతి అను క్రియ 
కొకవ్వుడు చంవుటయు మజొకప్వుడు స్పృశించుటమా తమే యని 

యర్థము చెప్పుచు సీవాడై సచో ముట్టుకొ నెవవుగాని యితరజంతు 

వెనయెండ జంపెదవా? “ఆత్శవత్సర్వ జా తాని యఃపశ్యలి 

సజవశ్యతి” అనుచంవమున నోకామ్య కర్మాచరణ మో హోంధుండా | 

సీకుం జూడు శశ్టార్థ మెటుం గుట చూడు మెోాజై మినిమ్మన్యు. డా! 

శబ్ద బవ్మాత _ల్త్వే మెజుంగం _కాకృత జనుల శక్యమా ? "వశుఖి ఆను 

ఫళార శశారోకార విసర్షములకుం (బల్యేకము “క్ _ ఆ, శ్ _ఉ$) 
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అనెడు (వాతకుంగాని "లేక ధ్వనికింగాని కర్ణాకర్ణి గాను మజియు 

దృష్టీదృష్టిగా సీవెజుంగుట తప్ప నుజేయాధారము నీ కున్నది ? 
(వత్యవూనుమానోపమౌానశబ్ద ప్రమాణములు నాబ్దును నిక్కము. గా 

ననోళంనా్యాంతర్మ్యూ శేములు మజశీయుం౦ బరస్పరకారణములని తెలియ 

సీన్సాయ మొకమూలనుంచువారు చెప్పినారు. ఏరు చెబ్పనారు గనుక 

ఏశ్చబ్బ మున కీది యర్గ మనుచున్నావుగాని స్వు స్వయముగా “పశు 

మాలశేతి అను (శతి కర్ణము చే సికొసంగల్లితి వా P వూర లు 

చెబ్ప్బనయర్థ ము సీను చెప్పనేల ? వూర్యులు వేజు సీవు వేలు నిన్న 

ేండగునా ? యూవూ రాాచారప రాయణమ్మను;డా [పూర్వుల 

సంగతి సీ కెందుకు ? నీజీవితమందలియనుభవమెంచుకొను మ పసు 

తాధిక(పసంగము సీకేల ? నిన్నటి సీనంగతికా క్క యధార్థస్థి 8 సీకే 

కూలంకవముగా చెలియనశక్యుని నీవొప్వుకొనకతీఅ దుగదా? 

నీపూర్వులు వూ ర్యాచారములు సీ పవములునీశిప్టాచారసం పదాయ 

ములు నీకు. దెలియునని వంభుండ వె చాటుకొను నోకూళఛాం 

వసుండా ! చాలుచాలు నియనెన సహీం సాకృత్యములను భస్మ 

హోమములమ మాని  సకలభూతదయతోం బరోపకారమొనర్సి 

పరుల సుఖ పెట్టి సవ్ర సుభించుము. వేదములశాఖలును సంహీతులును 

(7 ్హహ్మణములు ననించిపోయెనుగాని యూాధుసిక!ముగా6 వమతవము 

పతక లక్రుం బనికి వచ్చిన చరణములను ఛాఖలును _బాహ్మణములను 

గరా తము కొంవజతాచార్వులుసం గహీంచుకొన్నారు చరణవ్య్యూవా 

సును గంథమునందు బుగ్వెవమున శొకలఎవాష్కల ఆశ్వలాయ 5_ 

సాంఖ్యాయన. మాండూ క్యాయనము లను నె దుచరణములును యడా 

"ర్యేవముస చరకములు మొద తెనుబదిశాఖలు పేర్కొనబడినవి కాని 

వానిసగముసంఖ;మయొన (గంథమునం గాన ఠాకుం డెను సామవేవము 

నకు చేయిశాఖలు కలవు కాసి వానిలో శాణాయసీయ స మక 
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కాలాపంమపవోకాలాప_లాంగలాయన- శార్హూ! . కాధుమశాఖ "లేడు 

మాతమె శేరొ_నంబడెను మజియాను కౌధుమశాఖ లేడు భేవములు 

ఎవి అధరగవేదమున పెప్పల- డాంత. (వదాంత స్నాత_ (హ్మ్ 

చావల. కౌనకీ_ 'లేవదర్శతీనామముల నేడు మాతమె లెక్కింప 
బడెను. మజియున. పె ప్పృలావ- సౌనక_. దావోన_. తఈ"త్త్రాయన_ 

జయా౭_. (ఎహ సలాశ_ కావభి_ చేవడర్శిని_ చారణవివ్య లను 

తొమ్మిది చరొ_నబడెనము ఈ వేదశాఖలన్నింటిలో ఆశలాయన... 

హిరణ్య శేశి-_ ఛారదాగజి-- ఆప్తంఒ_ బౌధాయన పారాశర్యాది 

శాఖలు సూ తరూపములు కావున నపవీనములనక తీఆదు.. పాచీనులు 

కొందజు తీవువెర్లు సాశ్యతముగా నిల్పుకొనుటశకై కొన్ని శొఖలం 

బన్ని యనాద్మి ంథముంందు వోంఎ రనవచ్చును గణించనశక్య 

మగు పురాతన కాంమందు మంత _బాహ్మణములును వీమ్మట నాజం 

వేడాంగములుకు కలిని సకలాష్ట్రవివ్యలు పౌరుపేయములు 

కృ తీమములుగాని వంచభాత పకృతులవలె నవాజసిద్ధము "లెంత 

మ్మాతము స్లావు మనువ,కల్పితము లీయష్రావశవివ్యలు కావున 

వీనిలో. (బోకమున _ సకలభూతదయాపరములున సకల_పాణ్యువ 

కారములు నవివ్యలనుమాాతమే యనుసరించి త త్రద్దేశజను 
లన్య|ోనృసుఖంకరమ.గా |బతుకుట మిక్కిలి | శేస్టమా నవధర్శము 

కానికయందును సిద్ధాంతకామ. దియందు మాత మేకొన్ని వార్మికము 

లున్నవికాని ఫభాహమ్యమునం గాన రాకుండుటవే నావా ర్తికములుమిక్కి-లి 

యాధభునిశక ల్పితము లై నట్టు | కతస్మా _ర్హకర్మములు స్వార్ధవరాధునిక 

మనువ్యుకల్పితమ. లు-__పందియ 'మొకింతయును లేదు. వకాలము 

నకుండగున ట్లాకాలమున నుభయతారకములుగా జీవనోపాయ 

కర్మములు బంతులు కల్పించిరిగాని వానకురిసీనట్లు లేంబవళ్లు 

తోంచిన ట్లవిద్యాస్థాన్నగంధములు కల్సితములుగాని సహాజసిద్ధన్ను 
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లెంత మతమును గావు. అనాది కాలమునుండియః నొక దానితో 

నొకటి కలిసి ము త్రమె సము దరూపముగా నిల్సినయుదక బిందావు ౨ 

వలే నగణిత | పాచీన కాలమునుండియుం న త్తకేశమా సవులయూ హాలు 

వీవిథ ఛైవల నొ త్రముగా నం గహింపంబడి గంథరూ వముగా 

వెలయుచున్నవి కావుననే న్యావహారికవశయందు మాతే) మే వేదము 

లున్న విశాని నిక్క_ముగం అారమార్థి కదనలో  వేవములు లేవని 

శంక లాభా రాాది భఛామ్యక_ర్త లం సీదాంతీకరంచిరి పరమార్థము 

వాక్ష్యానసగోచరము పాంచభౌతిక నా యో పాధివిశిష్టులగు జీవులే: 

బాలమార్జిక సత్య “తుజటులగయడ రాదు.  మజియును దచెలుపంబవ 

ఫక్యముకాదు- వ్యప వోరదశయందు శాఖా చం వన్యాయముగా 

నవ్య క్రమగు నత పదార్థ సిద్ధికై స్థూలరూపముగా నప్లాదశవిద్వా 

వి శేవములచే లోకోవకారవరాయణులు పరమ కారిణికులునతీంది్శయ 

వర్శసవ)తి భాలంకృతులు సవాజపాండిత్యవి శొరదులగు మునులు 

పొమరుంకు6 బరమార్థిప్రాప *మౌార్షము నగపర్చిరి ఫో వెలలంవలి 

పాంచభౌలికవిగ్శిహములు చేవతలకుమా టుగా నెట్లు ఫెవింపంబడుచు 

నుపాననాసౌలభ్యమున కెట్లు నాధనములగుచున్నవో యన యీ 

శు ఏతిస్మృ త్యాదివి ద్యాస్థానిములన్నియు నపారువములనియు దివ్యము 

లనియుం భౌవింపంబడీ పరమార్లపాపణో పాయము లగుచుస్నవి 

నడుమ లన్నీ గతి యొప్పండన్న ట్ల నీబోధలు స వ్రాంతె లే Pజగమునం 

గాలానుసారముగా జరుగుపనులను నియిహ్టైనునార ముగా మార్చుట 

నీ తరమా? కొన్ని జంతువులు శేవలమాంసాహోరముచేతను గొన్ని 

*శీవలశా శాహారముచేతను మజికొన్ని యుభయావహోరములజేతను 

వత్తతృనుయోచిత దై వనిర్థీ తములై _బతుకుచున్నవి.యె వరిజ్ఞానము 

వారిది మత యెవరియిష్టము వారిది_ శిష్టాయారసర్థపదాయులు 

కొంవటు. కొంవజు య భేష్ట“ం'దారుల. = మొత్తము పె నూఎరితీనీ 

కొనువమెలకువ (బతుకుచున్న వారి కెల్లి నవాజసిద్ధ మైన స్తైల్మ పా ౯కు లక 
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వారివారికిగావలసీగనుఖములనందు _(వయత్న మునమతేీ వారిదు ఖక్ర 

కార్యములందప్పించుకొను నువాకుమును వెవకుకొనక మానరు 

తమతమకోరిససుఖముల నందటకె | వయత్నించుట. యెల్ల జీవు కు 

సహజముగాని తాము కష్టపడియైన లోకో పకారము చే యయ తిం 

చుట స్యభావముశకాదు తసదేవామును దాం గన్నపిల్లల యెడ 

ళ్ళను నవావానబలమున మచ్చిక పడీ తనకూరి, కాల వాలమగు 

(పాణులశరీరములను దనకు శరీరస్మృతియున్నంతవణుకుం గాపాడు 

చుంటకూడ బేవాధారులకు సహజధర్శము- “అవామన్న మహమ 

న్నాదః” అను |శుతిచాప్పునం బాం “భాతికోపాధి యన్నస్వరూవము 

కావుననే యన్నము భక్ష్యమగు చున్నది సమానధర్మములగు పదార్థ 

ములు పరస్పరము. గలియుచున్నవి_ నీటిలో రు. నిబ్వాలో నిప్పు. 

గాలిలో గాలి _ మట్టిలో మటి _ యాకసమం చాకసము 

మతి పాం చభౌతిక పదార్థము పా చభొతిక వ దార్థమందును గలియ 6 

దగివ!ీతి న్లలియుట సవాద్య పకృశాలష్షిణమ వ్యకావృ కృఫ్థిశేలంబట్టి 

వాలు నివు కలిుఎన విథముగా జడ వై తన్యము ౫ రెండు న్లలిసియే 

యున్నవి. పొంచభాతికో పాధియున. జ్రైతన్నమ. నొండొంటికి వతై 

యుండ నేరవ్ర కాబంట్టిజీవులుయ ధేమ్ట హోరని_ దావివోరభోగమ లంద త్త 

రా-లసన్ఫభావచోదితులై యనుభవిం చుచున్నా 5ో|హాజ్ఞమ్మన్యులడా 

నీతత్రో ప జేశములు సినీతులు సీజ్ఞానబోధలు సీ వాంతలు పిగొడవ 

లె దుకేనెదరా? పశుఘాతుకులగ నో శో తియమ్మాన్యులారా? మారు 

స న్నొప్పించలేఒట్లు మిమ్ము = నొప్పించజాలనుగాని మూరు వ్యర్థ 

ముగా ర గేహింసకావించుచు మా*ంకునితరులు నా_స్తీకులనియు 

నావ్మాణులనియును మై చ్చులనియును గర్మళావా్యాలనియు నరక 

గాములనియును బరమపాతకులనియును మోరే యార్యావ ర్తవాను 

లనియు చితేర జేశ వాసులందజు ననార్యులని యునువిరారు చంపితినుపళు 
Y 
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వులు మ్యాతమే న్షర్ష మేగు నరియునో బుద్ధిజాడ్య జకెతోో న్మాదులా రా! 

నార గాక తక్కి. నమనుమ్యు ఎందజువకాహణులు నీతి చాత్వ్య్యాలుజహి 

మృుతు లపా_్తేయు_స్ఫృకుషలనియును మా రునిర సీం చుటకుమోా కెంతే 

స్యాతం త్య మెోా_లోక దోవహాులు[ పౌ శిపహింసకులు పఠశుమారకులుసం 

గీతసాహిత్యకురారము _ కళోరహృదయులు పరమమూర్హులగు విరాకు 

మిోాందిస్థిలి బోధించినట్లు గంధ మొనరుఇట మాదవృశమపహోక విపండితు 

లకు సహజన్వతం 3 మేలకాదో? వమివనై నం బశుహి౧సచేయు 

(లే తియమ్మాన్వు లెట్లు తమ రము" వేదశా స్ర్రన న్మాతే మ 

నృిప్లా చారం వదాయసీద్ధ మని సాధించుచున్నాకో యశై సర్వ_పా 

ణుషవకారముగా నకలభూతదయావరముగా నెట్టినెవముచే నెన 

నేజంతువును జంవ"? వని “నహింస్యా త్సఠషభూా'తానిియసు శు పనివ. 

తం పదాయానుసారుల కిశ్రేల గంధ ములు వెల్ల డింపరాదో ? అపా 

వశవిద్య "లెంతమా_తమును బశుహూంసం (బతిపాదించ లేదు సకలవిద్యం 

లును లోకోపక్రారకమగు నడువడితోం దనతోడిపాటిజీవులను సుఖ 

"పెట్ట తా సుళింపవలయుననియేు మ రులకు ఎశ్చయముగా లోధి చు 

చున్నవి సీ వితరలవయంకులా తుండ వై సంగాని నీకోరినసుఖ ము 

నీకు రాదు 

మతసమిీాకఠకర ణము 

వీరీ వంభుండా ! పకుడునామములు పెకి; బెట్లుచున్నాన్ర 
లు a ఉట 

గాని శిన్రం డెటుంగని గొందులా, యందటును శ్రీ వై హవ్రలయినచో 

గం పెడుజరిగ లెట్లు మాయమయ్యె నన్నట్లు సిసుఖముకొ అకుంగ దా 

సీరం భానంభోగముగూళ్చిక దా నీయాలుబిడ్డల సేమముకైకదా నానా 

జంతువులను చేవ తాసమర్పణమివను జంఎ తినుచున్నావు మటియు 

నీవ లెం (గూరకర్మము -_ కొప్ప శేమెవ న్ నం బళుహింనచేయక 
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శీవలజంతంర క్షణమున'కై మా తవేసా త్తికాన్న పానములనువిని యో 

గించు భూతవయాపరు౯౦ం బావండుల కర్మ కా వ్య్యూలని వెళాస 

కాండవు స్వార్ధపరుడ వై ఏం నిందించెదవు ? స్వార్థవరులు గాక శేవల 

లోకోపకారపరు.లె న పూరుషు.సాటి యోకుక్షింభరుండా యివుడు 

నీకెందుకు ? పూర్వము _ మేవులెట్లు జరీగనో యా కతువ్రులండలి 

పశువు లెట్లం౫ నోని కెజుకా? తిరువతిగుకిలోనిబొమ్మ శ్రీ, వేంక కేళుం 

డగునా ? నారాయణుండను పెరు వహీంచినమ _ర్త్యుండు నారాయణు( 

డగునా ? |కతువులం బళ హింస చేయు కూరు లురిదీయంబడుదు రని 

(వభుశాసవమైనచో సీకతు-స్ట లేమగునో ? సశ ష్రైచార నం వదా 

యానుసరణ వతే మేగంగలో. గలియునో నీవెజబుంగవా ? ఒక శబ్ద 

మున కొక యర్ధిమనునియన మెక్కడిది ? _పనంగవశమునం (బలి 

కబ్ణమున కర్ణము మూజుచున్నది “యయాకయాచవిధయా 

బహ్యన్నం _పావ్నుయాత్ ” అ న్రీబమెకుసుఖముకొఆకె నీశిహ్టా 

వారము నవల దోణ రాజ పాల ఇాఎనివద్ధతులకులోంబడి పొట్ట 

పోపీంచుకొ చున్న యోవవై దికమ్మన్యుడా fr నితృధర్మ ౫ గు 

సహింస్మా నత మవలంఏంచి సీతోడిపాట్మి పాణుల్మ బతుకు పొడిగించు 

స్మీ బతుకు వృద్ధి చేఎకొనుము “అహాంసా పర మోధర్మః” అని 

మాతమె వేద శాస్ర్రుములన్నియున్దాతర్పర్య” వడు చున్నవి మజీయును 

మునులంవజునుసర్యలోకో పకారికవ గు సహీంస్మా వతమునుమా(త మే 

బోధించిరి “మూఢః న షన! అన్నట్టునివుమూఢుడ 

వోకూళసోమా సీ'_సీపూర్సుల కతువి ధాన మెట్టు డరిగెినో నీవెజుం 

గవు- పళుమారణకర్మమ.ను బోధించి సీచేత (శత కియాదీక్షను 

జేయించు నా ధివ్కాధ్యర్వులో “యథాంధై ర్నీయమానాలి వాంధాః 

అనునట్లు. స్వ్ర శేవల స్పార్థవరమూథు౬డన్రుగాని_ తాం సరులునా 

వంచకులును కూళలను బరమమూార్ధులనియు నెబుంగ వేల ? సర్వ 
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భూదదయాపరులగు మను లెతమ్మాాతమాను జీవహింనను భోధించ 

"లేదు 

“కనుమా లభేత) అను-వోం గష్ప్యయెసం బట్టుకొనుట-పొమైస 

విడిచిపెట్టటవ లెనే.బల్సి దవ్యము గు సి పోదినత్యేములను యజ్ఞ శల 

యందు బొయలుగా నుంచి సాధుజితున్రంగు మేశలం జంపు 

సీ కూర కౌతకల్పనా చాతురి నట్టి పెట్టుము యుగానుసారముగా 

సకలధర్మములును సకల శతా ర్తకగ్శమ లను మారుచున్నట్లు 

(పమాణమున్నదిగాగి సీమ క్క దిక్కు_మా లిన కతువిధానను.న నపా 

ర్థముగం (గూ రాధ్యర్యులచేం దప్ప నహీంసాావతధర్శ్మము మజెందై న 

చెన్నంటేె న మాతినట్లు (పమాణ మగపర్చంగలవా ? ఎందు కీ డొంక 

తిరుగుడు ? మునుల యంవతీయిక్క_ ముఖ్య తొత్చిర్య మన్ని వివ్య్వల 

యందును. సర్యజగదుపకారకమగు దయను వహించి తనతోడి 

(పాణుల న్చుఖముగ (బగుకనిచ్చి మనుగడే నవాండు తాముఖ 

ముగ (బతుకవలెననియే- పళుశబ్దవ న కర్ణము చునవ్యహృవయము.. 

ఆలభేత యనుశబ్బము నకు భూతదయోప? మ కావించుట యని తాత్ప్స 

రెక్టిము- మొత్తము సె “పశుమూ ౬ఛేతి” యను, శతి కితరజీవులు 

సీయెడల నెట్లు వర్తింపంగోరుదు వువో నితరజీవ్రులయెడ సీ పట్లు 

(చవ ర్హించుమని యష్టాదశ విద్య ల మొక్క ఆధ్య ఖ్య ఫలి తార్థము-_ నిసా 

వాశ్రమసనియునుగులథ ఠ శ్రమనియునువిధిచో. గతేమనియు నో కూరుండా | 

యేమివనై న జంతువులం జంఎంచుటయను జంవుటయు సీస భావ 

మెనచో సీ కిది తగవని చెవ్వుచు లోకములో జరుగుచున్న జంతు 

హింసశై యిన్లే (వలిక్షణ మహీదుఃఖ బావ్సరచనావిచి త్మ పబంథ 

(గంథరచనవ్వసనిన ట నాస భావము 

“(వాహ్మణేన వడం చేదోఒ౬ధ్యతవ్యఃి అని (నుతిని నిరాక 

రించి జ్య్యతికారులగు మునులలో యవనునింగూడం జేర యా 
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యవన.6 డొనర్చిన పారనీకభావ. జెల్లీ (బావ్నాణు లుచదివికొని తాజిక 

శౌస్రుమును ఉచీచదాంగము గా గంహించిరో! ఉశక్రాలావవీ సుభావి.తమ్ి 

అనున ట్ల సీక (డనో నా_్తుకుంకనో జీవహింనచేయుకుం డో మొరటు 

కూళమానిసులాశరా ! మాళోడీ జా టిజంతువ్ర_ సుఖ పెటి మారు సుఖ 

పడుండు శాకాహోరముకమా తవే జీవి చుడు మాంసాశనయు 

మాన కొనుడు యం౦్యతయిలచే ఏరా కార్యము. ౬ నెజ వేర్చుకొనుండు 

మిాకారగమలకై జంతువు ను కాధించకుండ. మోాజాతిసీత్యభిమాన 

ములన్నయుం గట్టి పెట్టి యోవమనువ్వ్యులారా ' మోాలోమోారు పొత్తు 

గొని హాయిగా నన్ఫోశ్ళసా హాయ్నమున మనుండ. డనియె యప్ణా 

దశవిద్యారహస్య తాత్పగ్వ సరాంతిము 

జగన్నిర్ణయము 

అనాదిశాలమ నండియును వివిధ జే నమ.లందలి బుదిమంతులు 

(పత్యక్షూద్శి పమాణముల చేతిం దమతమయూహలంబట్ట జగత్సృపీస్థలి 

లయ కారణము లంగూర్చి చేఎవసిద్ధాంతే నాక్ళములన్ని యును సండర్భా 

నుసారముగం ద త్తటేశ భామలందును మతీయు సకలజనసామా న్య 

'వేవ్యములు గాం గల్పించిన సంస్క తాది_గాంధిక భామల న్వెల్లిడింప. 

బడుచు సనాడిసం ప దాయసిద్ధ ము లై పరనపారన| క చుముగాం (బచు 

రింపంబడుచు | వాంతలమూలమున౬ గొన్నియుం గేవల (శవణనూత 

ములె కొన్నియుం కావు శ్ర చత్తుర్లోో చరమ. లై కొన్ని యు న్మతియు 

నావరూపోభ యాల్మకము లై కొస్నియుం (బచురింపంబడుచు. గొన్ని 

వ్యవవోగము ల్మజి కొన్ని పరమార్దమునుబోధించుచు. ద _త్తధేశ 

ములం ద_్తద్భావ J నష్టావశవిద్భ్నలయి 'వెలయుచున్నవి 

వహలౌకిక వదార్థములం బోధించువిద్య లలోని గుణదోవము 

లనుభవముచే నెజుంగనచ్చును కాని పరలోకముంగూర్చిన |గంథ 
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ములమందలి గుణదోవములు కేవ విశ్వానమూూంముల. _ వారివారి 
యభిరుచులం బురస్క_రించుకొని జివ శా పతిపాదకములగు యుగ్యడు 

స్పామాధ ర్యాత్మక వేసచోదితోర్శములు దేవతా పార్గనము దేవ ఆ 

వూజయును చై వనంకీ _రృసమును మతీయాభిచారికకర్శములుం గామ్యూ 

నిక నైమి త్రీకరాఒముల నానాదేశముంం బరగుచున్న వి_ఇం దియ 

(గావ్యములగు సకలజగ ఈా_-ర్భముల కతీం దియకారణస్వరూ ఫు 

లగు బేవాసురులంగల్పిం చుకొని సుఖదాయకులగు చేవతలయను వా 

కరములగు ( me గమిులను దుఃఖ జాయకులగు రాక్ష సులం 

కా ఆఅంవజబుము టై కొన్ని మం తెతెం్మ తవిధానముల నరిగించుటయును 

బాల్యము గడచి వయసుమించినకొలంది న్మనువ్యులకు మోనములు 

మొదలగుకొ తయపయవవిశేవములవలెం బొడమావుట నవజ 

గుణము. మనుమలు పెంద్ది హోన్నమ _ సిగ్గు. (వాలే. తులంకార 

ధారణము. వంట మొవలగు నాహారవి దావిహోరోప యోూగకర కియ 

లకు న్మించిన కొన్ని పళలందుం దక్కి. సదంతునవులకన్న (6 బెచ్చుగం 

జేయు స్వ భావముకల వారు లోక అనందు సక లదంతు సామా న్య 

మును నశన శయన విహరణ జరారుజా మరణ కియలకు మించి 

పెచ్చు మనుమ్యులం దగపడు హోస్య లజ్జా "లేఖన పరనాలంకరణ 

యజన పచనాది శయ లన్నియును వారలకు సవాజముగా సుఖా 

భాసమ.లు దుఃఖ పాయము లయి నహావానబఎమున యల్బిన యంటు 

తెన్రళ్లు సశలభూతవయయును సగప్రగోకోపకారవరాయణతయున 6 

గల మనువులు మూతెమే సనివోగు లనదగును (వత్యతముగా 

నున్న వర్తమానజన్నుతి త్త నిర్దారణ మొనర్బ్చుటయేనం పూర ముగా 

శక్యము కానపుడు వాంతి న్ త తుశార ల న్లడించుట 

మిక్కిలి శంకాస్పవము గృష్టి యెట్లు జశగుచున్నదో సృష్టికి లోంబ 

డినవారు సిర్షయింపం దరనుకాకుంట యొకబ్బరముకాదు కానిసృప్రీ 

కధ్యతుండగు పరమాత్మునశే నిాజగత్సృష్టి యొట్ల స చున్నదో 



170 జగ౫జ్ఞ్యోతి 

యాసంగతి యాజేవునశె వం చెలియునో అేదో యని *సోఒ౦గ 

వేవయదివాన వేద” అని శుతి పల్కుచున్నది. కావున నానా 

వయోగుణ వేషఫాపాచారములతో నున్న నానావిధజంగమసావర 

_పాణుల యుక్స త్తిస్థితింయములకునిత్య కారణ మైన నానావిధసంఖా్యక 

బేవతలన్భావించి తమత మసుఖజీ వనాభివృద్ధికై కొల్బుచుంట మనుమ్య 
స్వ భావము 

ఆర్యులు ననారుషలు నానాదేశములందు మొట్ట మొవట 

(స్రీ వురువద్యంశము లనంతనంబ్యాకు లె ఎల్ల అను గాంచి యిట్లు 

మావవులను నృజించువా శెట్టున్నారొ_ నలయిశేఖాది మభ్యాంత 

ములు లేన ట్లీజగమ. నకు సృష్టీస్థితిలయ కాలమును గణింపశశ్వము 

కాదు. ఆదిదంపతుల నిర్ణయింప ప్లుతేదు-_ తలిదం|క అ తేక 

వీల్ల ల పుట్టుట యసంభవము. పాంచభాొతికవీకారము లకుం శాంచ 

భౌాతికసంయోగవియోగముఅే కారణములు. వేయేల యాజగము 

నకు దున మెదళ్ళు లేనేలేవు. మొవట నెట్లనో యీ్య్మూపవంచము 

మతి దీని తుదిమాటురూ పెద్దియో- నానావీధపరమాణువుల 

సంయాోాగవియోగముల కాధారమగు నాశా్సన మొకటి యండక 

శీజదుగా ? ఆయాకానమువనంటబచే యీ జగత్సృషి లయను. ంగు 

చున్నవి మతీయను శరీరన్మృ తియ న్నంత వరకు దా యో జన 

త్కార్యచింతే కలుగుచున్నది. విస్టృతిరూపమగు నుము_ప్తి యెట్టడో 

యట్టిబే యాశాశ స్థితి యని స్యప్నజాగత్సుషుప్తు ల స్థితి గని పెట్టిన 

మనువ్యులందజికి ననుభవసిద్ధ మేక దా P శాయబట్టి సర్వేం| దియము 

లుపశమించి యు.న్నప్పటిసుము ప్తి యందజియనుభవ మందొక్ట_రూపే 

'మైనట్టు లాకాశ మొక్క-విధము గానే నిత్యమై యున్నది. నిర్వికార 

మగు సువు ఎవలెనే నిరాశారమగు నిర్గుణమగు నాత్మ యీఖాతి 

ఇశశాధమునక్షు మటి యిీస్వష్నజా(గ సృువుపుల న్లనిపెట్టు తెల్వి 
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మూలాథార మె నిత్యమై యుండకతీఆదు. మతి యాయాత్మయ్ 

యాకానశమునకును మతి తక్కిన భౌతికవికారముల యువ్భువస్థిలినాశ 

ములకు న్యూల కారణ మెవిస్మృతిస్మృతిరూ పములతో సకల దేవాథారుల 

యనభవమి నం _బత్వత్షమయి యున్నది ఈ గృృతి విస్మృతులచే 

లిం చేం “నిపటుచున్నా మో యాజానమే యిీనకల బిగ దుద్భ వస్థితి 

ఏ లట a స్తా థి 
నాశములే జ్ఞానము కవి పెట్టుచున్నదో యట్టిజ్ఞాన మే యాత్మ కావుననే 

“ చజానం। బవాా” అను, శుతికలిగాను. నరియీ యీడగమున శాది 
స గ సు. 

మధ్యాంతేములు నిర్ధ యింపం దరముకాదు మజియును పంచేం 

(దియములు పనిచేయకున్న సుప పన రత సర్యజననామౌా 

న్యానుభ వము 

కాంబట్టి విస్మృతిరూపమగు సుమ వి (పకృతి యసియును 

స్మృతిరూ ఒక ముల గు న్వపష్నజాగరమ లు వికృతులనయును జెప్పక 

శీఆదు- బీజము (పకృతి. వృక్షము వికృతి. ఆత్మ (పకృతి. జగము 

వికృతి ఎస్మృతి (పకృతి. నతి వలి. సృతి- యెట్లు వస్మృతియగు 

చున్నదో మజియు పిస్మృతి స్మృతి యెట్లగుచున్నదో స్వపష్నజాగర 

ములు సుమ బలో నెట్లుపశమిల్లు చున్న వో మణీయును సుముఖ స్థితి 

నుండి సష్నజాగరము లెట్లు వుట్టి "పెరుగుచున్నవో చెప్పశక్యము 

కాల ట్రీజగమున కాదిముధ్యాంతేము లున్న వసి మ్నాతేము నిర్ణ యి౭వ 

వచ్చునుగాని మొ లెదియో నడుమెదియో తుదయెదియో జగద్బీజ 
© © శ) 

మెట్టుండు నోవృత్ష బీదములొక దానికొకటి వస్తుత త్త్యెమునకు వేటు కాన 

ట్లీజగదాత్మలకు వస్తు భేదము స్నిర్ణ యింషరాదు.. మూల వకృతియగు 

నాత్మ సుమ ఎ దశవలె నవ్య _క్షము నృణీయు నని ర్రేశ్యమును గాంబట్టి+ 

యీజగదుద్భువస్థితు లకు సీజా_గత్స్వప్నువశలకు న్లారణము న్నరూ 

ఎంప శక్యముకాదు వస్తు తత్త్వము. న్నిరూఢిగ నెటింగిక దా యావస్తువు 

నై్వైద్యు లువ యోగించవలయును తనజినన మర ణస్థితు లవ్రనుభ _ 
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వించినఎమ్ముటంగ దా తనజననమరణగ్థతు లిట్టి వసి యెవ్వండై స 

తక. గా వక్కా-ణంపం౫౬౦ండు గవి వంఛ్యా విజాసాతి గురీం 

[వసవ వేదనామ్” అన్నట్లు తి*క రుచియు౨ దొగక లోంతు నెటు 

రానిచందమున _““అవృకాదీనిభా తాని వ్నక్తమధ్యాని భారత, 

అవ్శ్నక్తనిధనా న్యెవ కాత్మత పరివేవనా” అను భగ వదాాక్యముంబట్టి 

నృష్టికి మొవలుం దుదయును నిస్తేశింవ నెవ(రికి వరముకాదు గాని 

స్టూలరూపము గా వంక్తమందు సృవహారము సాగించుటై దిగ్గోశ 

కాలవిభాగ మేర ్ పర్చితీఆనందుస సీనకలభూతే ఎన్టీ స్థతిలయముల కు. 

గారణముగాసృష్టిస్టితులకుం (చేఎుమరాల కుగుభూతేదయాన్న ఇరూచులు 

నర్వ్యజగదు వ శారకులగు చేవ3ెలను వుజీయును సంపహోగమునకు. 

(గ "ర్వన్వ భౌ నముంగల (పాణేహి హీంనకులగు నసురులను వేవములు 

వర్ణించుచు రాశసన్మి గవామునకును "జీవ 5 న్ము౫॥వాముసకు దగిన 

(శ తస్మా ర్తకల్చ్పమును విథించుచున్న వి 

సృష్టిస్థితులు స త్తిషరజో గుణమూూలము లు నాశము తమో 

గుణమూలము కాంబట్టి లోకో _డారకము యి రజిస్పత్త్వగుణముఎ 

నవలంవించి భూతవయాపరులయిన సజ్జనులు (క తస్మార్తవిధానము 

లన్నియును సకలజంతు[ పాణసంర క్ష ణమ్ముకె మ్నాతమే వినియో 

గించుచుం బకుహింసాదడి (కూరక ర్మములను నిషేధించుచున్నారు 

స్మ బతుకు సుఖము నీవు కోరుట సహజము కదా? పరుల సుఖము 

నీఫు కనిపెట్టనియెడల బరులు నిన్ను సుఖ పెట్టరు కాంబట్టి యొరులను 

సుఖ సెట్టి నీవు సుభించువునియే సకల వేదముల అభ్మిపాయము నకల 

భూతవయాపరుండవై (పవర్తిల్లుచున్న నీనడతయంతయు వేదచోదిత 

ధర్మమని యోమినూంసకుండా నీవు తెలిసికొనుము. జైమిన్యా 
మోామాంసకులు సకలభూతదయాపరులు కావుననే మునులు నా; 

బరగి రోకుశ్షింభరుండా! అమ్మని శాస్రుముల విరి తార్థము 
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లొశర్శి యామిపాశనుండ వై సీవ్యననమునకు6 వగువట్లు జంతుహింస 

-వేవపోదిత మని యపౌర్గ మొవర్చగు మోకూళసోమానీ* పాపాయి 

చరవీడనపో పరో! శరా రం మదం వరీరమ్ అహింసా పర మోధర్మఃి 

అను పరమధర్శరహాస్యము 'లెటింగి యితేర జంతువుల సుఖ పెట్టి నీవు 

సుఖపడుము- కిల్పమునకు నీవు చేంనదే యరముగాని నేం జెబ్బన 

వర్ధముకా దొ P స్యార్థపర ండన్రకానిచో సీయర్థ మును (గ్రహింప 

సగును_ నీసుఖముకొొ ఆకె యొరుల హింబంచి కామ్యుశర్మములగు 

(కతువులందు సిచేతికి లొంగిన సీపే“జంతువుల న్ముక్కుసెవులుమూసి 

చంపుచున్న్నావు నీకేమి చేటుకాలము ? సీతపుకాదు. నిన్నీ కూర 

కర్మము. నకుం (బే రేఎంచిన కూూళ దయ్యము నిన్దూడ నూవీ రాడనీక 

తెగటార్సునపహ్వడు సీతవ్వ సీకు జ వికీ రాకమానదు సుమో ? వరుల 

సుఖపెట్టి సీవ్రు సుఖవడుము. పరుల జెజుచి నీవు చెడకుము-_ అస్లావశ 

విద్దల యిభ్మి పాయముసకల_పాణిసంరక్షణ మొనర్చుటక న్న రవంతేయు 

న్వేజు కాదు 

నీకు బుద్ధి లేదొ పశుమారణ దారుణ జై మినికడితురుండా ? 

పదా ల రాను సీకుసున్న “*పళుమాలభి 3 అన్న ళుతియందు. 

బళుశబ్దమునకు -జీహభధారియని యర్థము ఆలభేత  యనుపవమునకు. 

1 బేమించుట భయము కాంబట నరులను మాంశొసన కూర 

కర్ములొనర్చిస య పార్గముల ననుసనరిం చిక స్వార్థ త్యాగులగు సర 

భారదయావరులగు మివోత్ముల యుప జీశము నంగీకరించుము. నీజాతి 

పిత వివావ్ సీవర్తనము స్మ బతుకంతయు నితర్భపాణుల సుఖ పెట్టుట 

కె వినియోగపడినప్వుడు వేదచోదితక్రర్మానుసారమ.లని మున్మూ 

టికి నమ్ముకొనుము నచ్చిదానందలత్షణుండగు జీవ్రనకుదూరుండ పె 

_(కూరముగాం (వాణిహీంనచేసి వరకమున నేలకూ లెదవు P జుమీఖి 

రతీం్యదియ్యపకాళ కై ఃమం తె)? అని ఖున్. శబ్ద మళీం్మ డొయ్మ పకా 
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మగు మరం్మతపర్యాయమని  నాయనాచార్యుండు చెప్వుటచేత 

ముమ్మాటికి న్వేవమంతేము లిందియవృష్టమగు దగము నెంత 

మా(తేమును చెప్పను కాంబట్టి శ తక ల్పములం చె హాలౌకికప దారము 

లగు నగ్ని యక యుగ మల్లు అథ్యర్యస_ప్త పదశకము పళువులు 

కుదలగుయం కములు ఆ _బకన్టిము న్లలిగించుట ౩ మజీయును 

కమత మాం వంచకు-లె స శర ీతకర, నిథానములం 

బన్నిరి మజియును ధూ ర్తులుస్వార్గపరుతై స్మార్తకర్మముల నల్పించిరి 

శాని వాస్తవముగా వేవనము లివాము న్లూర్చి యెంత మా తమును 

లోధించకుంట రూఢి ఆహారన్ని దావిహార సౌఖ్యము ననతోడిపాటి 

జంతువుల కభివృద్ధి కావించుకర్మ ములు మూతమే యవశ్వ కర్ర 

వ్యములు 

కర్మమనంగా శరీరావయచాలన మని “దవ్యగుణశర్మ 

సామాన్య విశేవ సమవాయాభావాః స ప్పపదారాఃి” యనువవుడు 

కర్మమను పదార్థము ఎ కవయవవిశ్లే పణాకుంచనాది నంచలనార్గము 

శాప్పంబడెను (కతసన్మార్తకర్శములు చెప్పంబడ లేదు సక్లదిగ 

భువకారక కర్మ మే ౨..వశ్ళక_ర్తవ్యాముగాని (పాణిహింసాకరమగు 

(కూరకర్మము భూ రులు స్వార్థపరులు నయిన కో తియమ్మనులు 

చేసిన కుట పన్నికలు- కాంబట్టి _పాణిహింసాకరములు బూటక 

నాటకములు. హోశుములు వృథా(వ యు క్రములగు (శౌతస్మార్త 
కర్మములు పంచకల్పితములని ముమ్మాటికి స్నిర్ణయించి సర్వ జను 

లకు ని దావోరవీ హోరసాఖ్యక రమ లగు కర్మములు నూత మేయవశ్య 

క్ _ర్తృవ్యములని తెలిసికొనవలయును 

జనతాకృతి 

ఆఅఈఇఉ ల్ మొదలగు పదునాబ్దువ్యాశ రణసూతముల 

నాదు లనియును మహేశ్వరుడో "లేక వేదపురువృుంటడో యాపదు 
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నాల్దుస్నూ తములకు న్తర్త యనియును వక్కి.న వ్యాకరణసూ_లేము 

లను పాణిని యను నొక వండితుం డొనర్చె నని నాగోజీభట్లు వక్కా_ 

ణించెను అఇఉిళ్ మొదలగు ననాదివ్యాకరణ సూూతము లెటివో 

యనావ్యవ్య కృధ్వనిని వర్గాత్మకము శావించి బుగ్యజుస్సామాభధభర్య 

భూపములు గా నిం దు డ్ 'నర్చిన మంత_ాహ్మణాల్మక వేదమట్టి బే 

మహేశ్వరసూతముల ననుసరించి పాణిని చేసిన వా్యకరణసూ తేముల 

నలె చేవములంబట్టి నిశా వ్యాకరణచ్చందో జ్యో తివకల్పనిరు_క్షను లను 

నానాపండితులు రచించిరి నగరములు న్యంజనములు పవములు 

వాక్యములుంవదర్థము లుం గల్పిత వి కారములుగాని వా _న్ల్వవములుకావు 

మతీయు నష్టావశ వివషలయొక మ. ఖష(పయోజసము వనుమ్యుల 

కవాంశారమమశకారము లుడిగించి స్వార్థపరత మాన్పించి తమతోడి 
పాటి పాణుల న్చుఖ సెట్టి తన్మూ లమున సుఖపడి నిత్యసంతోవ్వ లె 

తమజీవనము గడువుకొనున ట్లూసర్వ్పుటం జగమునందలి జేహాభారు 

లలో నొకొక్క_ని కొకొక్క-_ యూవా కావున నొండొరుల శ క్రి భేవ 

మున న్నామరూపములం (బలతిక్షణము మాజుచుందురు నామరూప 

ములు వ్యావపోరిక ములు, అనిత్నములు మతి యాపాధికము 

లాగంతుకనము లు నవశములు నగు పాంచభౌతిక గుణవికారములగు 

నామరూపములకు నిక్క_ముగా నొకవృవస్థ 'యెద్దియును లేదు గాని 

లోకోవకారములగు శక్షాదిగుణములు మామే సర్వ డనావరణీ 

యములు..తమవ _ర్తమానస్థిలి లోకేపశకారమ.7గా గావించుకొసిజనులు 

నిత్వసంతోవమున [బతుకుట యనవశ్యక_ర్హవను - కాని.భూత భవి 
ప్యద్దన్మ ముఎంగూర్చి గాని మాన 'మేహోదా్యకాశపంచాజ్ఞములం గూర్చి 

గాని యతీందియస్వర్ష నర కాదికల్పనలంగూర్చిగాని యపాధ్య యో 

(పా_పిన్దూర్చి గాని యశరీవాణ్మ శవణాస కి చేతంగాని యసంభవ (బహ్మా 

గాత కరకర సా గానీ లోకో పకారక వవ _రృనము మాన్గుకొన్లి 
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వర్గ ముగా ఖరలోమసంఖ్యాగణ నము మాడ్కి_ కాలశే సము జేయు 

వార లిహాపరదూరులే యుభయ| భమ్ల లెయొరు ను సుఖ పెట్ట నేరక 

తాము సుఖపడంజాలక రిత్తగా నజాగళ స్తవములవ లె గాల క్షీ వము 

చేయుచుందురు 

“చరోపకారాయ  సశాంవిథణాతతః” తవతోడిపాటివారి 
నృంతోడెట్టుటకుమ్మ త మే సత్పురువుఅ యాయ. న్పంపద వినియో 

గించును పరోపకారముగా జనుండు పాటుపడి ని_దాపహోరవిజోర 

సౌఖ్యములను సంపొదించుకొనుటకై గడువుచిె్క-ని పూరుపూయున్రును 

జపమువీిడిచి లొట్టలకుదిగునట్లు ని దాజోర వివారసాఖ్యముం జెజచు 

1 తస్మా రకర్మల వెట్టి చే వంగో దుర్విధిహాతులై (శోతి 

యమ్మన్యులు యొరులజెజచి తాము చెడుచున్నారు తనతోటిపాటి 

వారి ని దాహారవివోర సౌఖ్య ముల క్రై పాటుపడి తన్న బతుకు పోయి7గా 

గడపుకొనక చెలిసీచెలియక దంభ-లె సోదర పూరణవరాయణులై 

యాపాఢభాతులై యహంకార మమశారాభఖిమానదూపీతు లె కూటి 

కల్లాడుచు మొండికూటివేపనులు వేయుచు ననుభవించక *4జని 

కాం కాకనకాశలంచేవులాడుచు నాభూమి నాసొత్తు నాయిల్లు నా(డ్ర్రీ) 

నాజాతి నాకులావారము నానివాసము నాయూరు నాేరని వ్యర్థా 

వాంళానమున గింజుకొన చు జెక్క_ండు పెక్కు. తెఆంగుల సోము 

రుకై విచ్చివారె వృథానటనతత్పరులై లోకోపశారమునకుం బాకి 

రాకుంట మిక్కిలి కుటిల కాల_వై పరీత్యము మనువులంవ అన్నో 

న్యానుళాలనిహిత వవ _రృనముచేం బరస్పళోపకారులె సమకూర్చు 

కొనుట విధిలేని ని దాహారవిపోరములన్ సర్వభూతదయాపరులై 

శాళకకష్టమున సంపాదించుకొని వోయిగా |బతుకుటకశ్నం జీయం 

దగి యవశ్యక_ర్తవ్య మిం కెద్దియును గాదు (శేవణసుఖ ము ౫-౬ 

భత్మా_ట. నయనాదందకరనుగా నగపడుట మణీయు పర్వలోకోషు 
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కాఠరముగా నడిచి యొరుల సుఖపెట్టి తా సుఖపడుట కన్న మర్త్య 

జీవిత మూన నాచరింపందగినకృత మిం కెద్దియు న్ముమ్మాటికీ నాదు 

(శవణసుఖమగు పలుకే వేదము పరోపకార పవర్తనమే శిష్టా 

వారము _ బరులను సుఖపెట్టి తా సుఖపడుటయీ వేదచోదితస్యుర్ల 

యడ యశ తస్మా _ర్తకర్మధర్శము “సర్వేజనాః సుఖినోభవంతు” 

అని షన గోరుచుంటయె (బవ్మో నం దానుభవము వాయారది 

నుజో ఘాత పకోపోవదవములకులోంబడక తీజిదు మరణమున్దప్పించు 

కొచం వరముకాదు ని దాహోరవిహారసౌఖ్యముల కై జీవులాడక 

వీలుకాదు  తపనిదై వకృత్యములగు మవోభూత పకోపోవ వవ 

జ రామరణ వ్యాధు లువశమిల్లుట తై చై వముమోాంచే భారమువేసీ 

వుగున్న వశుత్న ముచే జనులంవ అన్యోన్య కాయన్లైశముచేసుఖని చా 

వోకనివోర  సాథనసామ్మగి నృంపాదించుకొని పరస్పరవిహితోవ 

ఉారంబుల (బతుకవలయుసని బోధింపని _చెద్దియును చేవచోదిత 

ధర్మము శానేకాదు 

[ప్రగతి 

కృతయుగమున "రెండు వేల సూర్య గవాణములు శిండు వేల 

చంద గవాణములు. కేతయందు (గవాాసంఖ్యనాల్లు రెట్లు ద్వాపర 

మున నేంబదిరెట్లు కలియుగమున (గహచారనియమములేదు గహ 

ణము ,ఖమిత నంఖ్యాక ములు కాలనియతి కానరాదు కావునం గలికాల 

మందు (శెళస్నార్తనిధానములు పసికి రావు, మజియును పాచీనా'ణార 

ములు నిష్ణనం[ వదాయములుజాతిసీతు లుచతుర్వర్థ నియ మ వర్ణా శమ 

భర్మములు న్యర్హ కరకేచింతెలు జపతషములు మొవలగుశేదశాపో)వ 

ఉజీశములు నిరర్గకము లు- కాంబట్టి చేశ కాలప్మా తాన సారముగానొరు ? 

కబట్టి శానుఖపడందగిననిద్చావోర వివోరమాలత్రోప యోగకరము 
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లగు సాధనసామ్మగీ “ఎవుకూర్చుకొనటయే చరమవురుషూరగ్షవ్యోని 

ముమ్మాటకి న్లలికా మావవు లెజుంగవలయును 'వేనవికిం +బజకి 

వచ్చిన విశనకజ్దల, మ దుగులీత కాలమున నమ్మంజూపు ఇవి వేశివశ్తైనే 
కృత్య తేక ద్యాపరయు?ా ర్రములగు శపోజ్ఞావయజ్ఞా చరణము న్లలిళ్లా 

లమునువ చేనించు ఛా వమండ మ్కో_లి హేయుడుకాయండా? 'వేవయ్స్లా 

ధీయతే కోలా” కలిశా మున జనుంు పరస్పర నేవచేతంగాని క 

ముగ |బఅ నేరరు కాంబట్టి | శెతస్సార్తకర్మములు కలిశ్చాలనున 

కరణ్యరోదనహు ఎ. పరన్పరోపఛారముల నన్యోన్సవిహ్ని కాచరణ్ల 

ము ౦ గలిజరలు కలసిమెలం | బతుకుటయే పరమనీతి ఈ. ల్లో 

వేదా గక ర్రలనేకులు | పాచీనులు పేర్కొనంబడిగి వ కోరక 

ముస పాణిం ఆఎశేలి కాశ్శృవ_. గార్ల గాలవ చొశనరతో 
భాందాషజ. ళొ టాయసన_ శౌకల్ష్ల చేనక్ష హరియే 

ఇవాచీనోదీచీనా చారు ను మజియుోనొక వై యాకంణుడుపల్క ను 
ఇట్లితఠవై యాకరుణుల. కొందజువె యా్రణులు భజన ప్లై 

రణుండసి” భావ్య కారుంమును హాకొనట చేత లెక్కకు మిక్కిలిగాననాది 
భూతకాలమ.నందలి వెయాకరణులు పేర్కొ నంబడిరి _ కావున 

"పేదములందలి శబ్బముల.ను సంస్కృతే భావయందలి కబ్బములును 

బలువిధములం బెక్కంయ్మడు చె యాకరణులచే కాలాన్త.వారమ్సశ్తా 

వాడుకంబట్టి పరిషమ్కరించ(బడుచు వచ్చినవి. _వతియుగనుువళ్లు | క్లే 
ములును వే డార్థములు నిందులు మనువు లాచాకములు వర్హ్యాగ్షన్లు 

రమ త్తు సక ధర్మమలు  జంతువ్రులును లోపాధులు సక లనృ షీ ష్యిభా స్రమ్ముఖ్లు 
మాటుచున్న వని వురాణములు వల్కు_చున్న ష్మి ఖం బట్ట పితా 

మును (బపంచస్థితి మాజుచుంట సవాజము_ కాౌని_ సక లజ్ఞగ్నితుఖ్లు 
లకు నిదా వోరవిహోో సౌాఖ్యాఖిలాపమనాదికాలమున ౦డీ య్యువ్వాత్తా 

ఫమువలె నొకరీతిగా నిత మె మాకున్న దిగ్నీళుతిశ్చ భిన్న్మ్యాస్మ్మ్మళ్ల 
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యశ్చభిన్న్నా మపహోబుపీ.ణాం వముతతశ్చ భిన్నాఃఅతం తా వై చేదాళి! 

ఆనుటతేతం ద త్రబేశగాలపా_తానుసారము గా సర్యలోకో పకారక 

మాగా నెపుడై న నేవాధారులు తేవుతేశుజీవయాతి గడపవుకొనక 

రీఆదు 
ఫ్ 

త ముదలగున్యరములతో క ముదలనో వ్యంజనమ. లతో డను 

దనుతమియునేశ ములను వెల్లిడించుకొనుటశకే  ౧కలదేవాధారు 

లస్మోన్యబోధచై. యెలుగత్తుటయును కర చరణాద్యవయవ చాంసి శాభి 

సువ శేషము లగవర్పుటయును. జత్షుర్త్రాహ్యృము గాను. అభిష్టార 

లో రము గా బు౭ీయును సక లేందెయ్మ గావ్యా వస్తుని వేవసము లోన 

రు లము ననాదిగా సనౌదికాలమానుండియును సవాజముగా నలవాటు 

వడ్మియుస్థట చేత వాచి కాంగకాహోార్వ నా త్ర కాభినయ ఏ శేవములు 

Pe స్య భావములు చతుర్చిధాభిని యములు దేశమును బట్టి 

వరకును లో మనుష్కాది జంతువులకు గొన్నిటికి (తీకాలజ్ఞ స్తీ వీయును 

నస్హుస్తం బగవామును నూత్నకల్పనా-చాతుర్యమును స్వ భావములు 

కావు దా మొక ధ్బినినిగాని మ'జేసంజ్ఞ నుగాఎ వనుయు ల్రైశ మెద్ది 

జే బరులకు6 చెల్పనూహించిచేసనపు “డాయుడేకను ట్టినంజ్ఞచే 

నిస్తరులు ్ట హించినతీరు తమకు దిరిగి సంజ్ఞా వూర్వము గా ws 

సల్ఫినక్ణు డీయుచేశ మీాసంజ్ఞం దెల్పునను నిశ్చయ ముతో ట్టినంజ్ఞం 

లమీంర్ల రాసుసారముగా నం గహీంచి జ్ఞ జ వీరోూపముఃంగాన (ంథ 

షి యుంచుకొనుచు నగుతకాూచితముగాండ _త్తిత్సంజ్లల 

నుపయోగించుచున్న వి న్వ భావముగా6గొన్ని| కీయలు బహావానమున( 
CTY CE pe 

గొన్నిపమలు చలవాటుపడుచున్నవి  మనుమ్ముల చతురిం మ 

విశేషములు స్వభౌవము చేతంగన్న సవహావాసబ త షష 

పాళక్ళ "ల్ల డల షంబకుచున్నవి ధ్వనియండు సవయవములందు వణ 

కుటథ రు న జ్ఞపకొన్ని'య థినభయవి శేవ లుబైేశము లేకయే మత్ నహ 
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వాసవక్క_న లేకయే శీతకాలము మొనలు కొన్ని సమంకవి శేషములల 
బట్టి స్వ భావముగా వెలవడ చున్నవి తమతమళకభ పాయమును 

ఫలివంజేఎన తమతమయభివయవి శేవములను జ్ఞ వీ యుంచుకొని 

యిం దియ్మ గాహృములగు (వాత మొదలగు నంజారూపకము ణా 

కొందటు (గంథరా పముగాను గొందటు వ ్శ్గవారూపముగాం 

గొంవజు వజియు నానారూప ౩ల న్లొంవటున్వ ర్త మానఫెవిజనోవ 

యోగముగా ననాదికాలమను డియును లోకోపకారముగా నంగ 

వాంచుచు వచ్చిరి. చేశ కాల ప్యాతలంబట్టియుం (బసంగానుసారవకుణా 

సీచతుర్యిధాభి నయము లర్భమిచ్చుచున్నవి చీమలుకూర్తిన యిసుక 

లేశములు శాల కనమున గొప్పపుట్టలై వివిధా కారములతో సృష్టి 
నాశములందునట్లు మజియును విర బిందువు లొక దానికొకటి 

పల్లములందు గొపగొప్ప జలాశయములై nn 

లందున ట్లనాదిశాలముకొలంది న్నామరూపాత్మకమగు వస్తువు 
న్నియుం గొన్ని స్వ భావవశ తంబట్టియుం గొన్ని క్ర తిమరచనా 

విశీవముచేతను _బలిక్షణము న్మాజుదు స్రూలసూక్ష్మగతు ౬౦దు 

చున్న ఏ కాంబట్టి య నాజ్జానసగోచరమగు నాత్మప దార్థముతవ్పం 

కాంళఛభాతి కాత్మక ములగు నొమరూాపాత్శక నంజ లంగాని తదర్థమలు 

గాని యనిత్య కార్యములని సిద్దాంతికరింపవలయ ను అకారాది 

న్వ రాత్మక ధ్యనులకుం గ కా రాదివ్యంజనాత్మక ధ్వనులకు ముజీయుం 

దయభయాత్మ శేతరలిఖ కొదిసంజ్ఞలకును సమయోచితమూగాజేశ-కాల 

ప్మాతముల ననుసరించి యుచ్చార్శముదును తేఖనాదీతర నంజ్ఞ ఎ 

యందు మతీ వాని వానియర్థములందును మూటువల (వలిష్షణవమును 

గలుగు చుండుటయీ స్వ భావము 

“అగ్ని మోశే వురోహితమ్ అను బుశ్వేవమం ఆాత్తర 
ములు పూర్యయుగము. న నెట్లున్నవో మళీ “యద్రడున్న  లంకత్షుర 
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నమావమ్న్నూ ఆకుమున కర్ణ మేణెరా మతి య్మాశుతి కెన్మి యంగములో 

యాయంగములళు వ మెట్లు డెనో ఎభ్బివవ్మ్నిశమ. కల వాతు 

తప్ప విచేకులు సిన్రార౭ము వన థి ఇపూడుమా. తమకార 

కా రేకార వా. సమూవహామగు నగ్నిశబ్దమందు అకారమున 

కర్థమే మో... ఇకారమునకు గకారమునకు నకారమునకుం (త్వే 

నా ను 'లెన్యయూ నుజీ అ. ఇ యను నచ్చులను గ్_- న్ అను 

హల్లులను వ్య క్రీ కరింపంజేసిన మూల్మపకృతిధ్వనులెవ్వి యో మళీ 
యట్టి థ్యనులకు  జనకములగు నాళాకాశవి శేవ మెట్టిదో మతి 

యానాడి కా కాశ ౫ాజుతేము నెట్టి యతీందియప దార్ధము (పేలే 

వించెనో నిక్క_ముగా సీ పాంచభాతికసృష్టికి మరాలకారణ వగు నాళ్మ 

పార్థ మిదమిత్ల ముని కూలంకవముగా మునులుగాడ సహేతుక 

వకూ భోధించంజాల కాత్మవదార్థ 'వెజుంగు సాధనములనుమా | త మే 

లోకాన గహపరులై బోధించిరి ధని గాహియం._తముల వలె నాది 

కవ్చలయిన మునులు ఎహదములగ పాంచభొతికగుణమ లగు శబ్ద 

స్పర్శరసగంధ ములను దత్తదేశ కాలప్మా తాన. కూలముల. గా లోక 

వఇవజోరముసాగుట కై విభజించి వాచి శాంగికా హార్య సా త్ర కాభిసయ 

చురాలము గా సం గహించి వంశ వారం ఏర్య ముగా నమయోచిత 

స౮సాక రా ర్యములుగా వెల్ల డించిరి బ్రం దుండను ముని మొర్దు 

"మొంవట నావ్యబహ్మమనును “అగ్ని విరా భే ఛవురోహితమ్” ఈ వెుద 

లగు జక గసదశబ్దములను “ఇ పీతోర్డే తా” ఆను యడజాశ్ళబ ములు 

గాను మణీ నానావి ధాసంత సంఖ్యాక సామాధర్వ్య వేవశబ్దములు గాను 

“ఇమయీలోర్జం యదమానాయవభధాతిిి అగి తురక కును వెల్ల 

డ్ంయ' (గ వ్మాణవాజ్మయము గాను (_బకృతి_పత్యయనిర్ణ యమున 

న షావ్ఫకృత శబ్బ బవ్మామును వ్యాకృత 'వెంన ర్భెను అనంగాజగమున 

వావైాశోన మూలందు చేదసంజ్ఞ ల నలరు శబ్ద ములన్ని యు సిం దునినంటి" 
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తూాదికి వులు ధ్వన్ని గాహియం తేములవ లె ఇం గహించిన శజ్బము తే 

ఆయిం( దులాక్ వ్రులు మతాధని గాహా యురి తములనందగునతీం వలకు 

దర్శనసామర్థృముంగల వహోత్యు ఎవాచీనార్వా చీనసామర్థ్య విశేవను 

లచే “అగ్నిమోళే పురోహితమ్” అసి యిప్పటికి నం్యగహింవంబడీ 

హారంపర్యమ. గా వచ్చుచున్న వాజ్మయ మాూాముం దె టుబ్బారణ 

మున సశ్షరముల తీయు - ర్థములం బెట్లు మాటునో యెవ్య 

రూహింపంగలరు ? పాం ౫భోెళ కార్ల స్టూంసూత్ష్మ క్రమము నానా 

రూపవి శేవము న్తాలవ ననున  -ఒఅుచుంట సర్వజనానుభూత మే 

కదా “యాదృశ్రీభావనొయ, తె సిద్ధిర్భ వతి దృ శీ” అన్నిట్లిశబ్బ 

ముసకీయ్యమనునియనుము లే దెక్లైంచినవారి క ట్లర్ణము (_పతిశశ్షూడి 
అణసంజై క లగిరచానా గావువ ౧క లా్టైవిశె వవ్యులుం "గేపలలోకోప 

కారకభూతదయనుమూ తేమె బోధించుచు జంతుహింబను ఎే.ధించు 

చున్న వను మానవప రాశం స్మృతుల. వం (త్రమే (పస్తు తగా వాష్ట్రమ్ము 

లనుకొన వోయోా వూరగవిరామా ౦౧కి దుర్దురూఢు6డా | నాలుచాలు 

సనీయకాల (కూరవె దక హూంనాచరణటు 

సమయోచితముగా డగమి తోనే వేదములు న్వే దాంగవిధాన 

ములు నృ పదాయమూలా చారములు బుతువ్రలమాడ్క_సకలె హక 

గతులుం దాజ్యాజు కాకి తిఅదు వేజాధృయన విలవాటు తేక 

(కొత్తగా ఇధ్యయని వెల్తే యనిఎంచుకొన నాశించిన ద్విదమ్మన్యు' 

డొకండు “ఆయతనవాన్ భవతి” అ) యుచ్చరించుటకు జదుఅం7గా 

“ఆయెడదనా బవది అని యుచ్చం౦ వంగా నతేసెం 'బెద్దగా గణం ఈ 

కొన్న పిన్న లాయుచ్చారణమే సమింజసమనుకొని తెనుకులక మాం 

గతము నాపాఠమే సాధువుగా (గహింపకుందురా ? కాంబట్టి శై 

అనాదిగావచ్చుచున్న యోశాక గుణనుగుశేబ్దము జగమునం జేడి - 

మానవ్రులు తేమతమ _్రవణేం్మ దియసామర్థ్యానుసారము. గాల కదూత్రా 
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తృమ యో చితా గ్థానుకూలము విధివశమ.న సెట్టు (గహింపలోల్లిరో 

ను ఆని ట్లాశ్బ్దమును _ద్రగ్రకి శుత్యయము లేర్పర్సి యేయే 

తాత్పర్యము నిేశించి యెట్లు వర్క్ మటీ యేయే గుజబుతులను 

నం్యగహించి తమ య ర్వాచినులకు నెర్నిరో మటణీ శిష్యు ౦ దావా 

గగనము లెట్లు వమూజుచావ చ్చె కో బుంగ ము దీశ శ్రార్ధ ముల శెట్టి 

మాజువల కలుగునో వివ నెవరి శక్యము ? కావున “పశుమాల 

శతి అను వాక్ళమ చే కూగుండ్నవె స్యార్గనరుండవై యో శెలికీ 

చెలియని యహం కారవిమూాఢ చ్భాందసుండా | (కతుజార్భన్యము 

న్మాను స్రీ బతుకువందు సీ కెంత నీరో తక్కిసజంతువులకుం గూడ 

నక్ష యని విశ్వఎంచుము నీ వింక కుళుహింన మానుకో నేని 

యింతేకన్న వేయిశెటు నీకు సరిగా బుద్ధి చెబ్బ పశువునోరు నీవు 

మూయించినట్లు సీనోరు వకాయించుభాతెదయాపరులు వేవవేలు 

చలరేాదరుచుమా ? వూగురలవలెం గాక నీవు శేవల స్వార్థ 

పరుండవు పరమార్లి ముకిి-ం౦ంతేయు చనెతుంగజాలనివాండవ్రు గనుక 

నిక్కాఆయి సీకు. (గతువొవరించుట కొతమా తము నగదు 

తగదు 

మొదటం  దల్లిగర్భమునండి శిళువు వెలువడినతోడనే 

"వంచేందియశే క్రి సుము పయందువలెనే సూక్ష్మస్థితిగలిగియుంటనే 

యాశిళు వూపిరితీసికొనుట (పారంభించుటకు _ సమకాలికముగా 

నొ శిశువ్చయొక్క_ స్పసశ్శేందిజుము పనిచేయుటకై (ప్రారంభిం 

చును స్పర్శే దియవము మేలుకొన్న గుర్తు గా నాశిశువ్రు కంఠ 

తాకౌాకాశగుణమగు థ్యని వెలువడను చుజీయు నాశిశువ్రునకు 

|నిక్క[మిగౌెడుక క్రి నవాజముగాం గలుగును ఎదప నాశిళువు 

శ్యశన్ముక మము వినుటకు ననుట శా ఘాశించుటకుం జవీ నెలుంగట 

శ₹లచాటుపడును నుజియు నాశిళువునకు దాని చుట్టువట్లనున్న వస్తు 
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గుణములను వనవంచే- దియపాటనమి.కొలంది న్ధుజుతువట్టుజ్ఞైానము 

కొనసాగిసకో లంది న్లనతలిశం డుల విలవు నాకారములు నెజుంగప చ 

(కమ్మ కమముగాం దనకు పేయాజేీయనస్తువులను వసతల్లి వర్మ డుల 

వప్పుబడిచే నెటుంగ(జాలును మొదట: దనయి దేశము నా గిక 

'సాత్తిధశాభినయములచేతమా త మే వెల్హడింపలోల్లీ బాల్య ముగడిచిన 

కొలంది న్వాచికావో ర్యాభినయములకు నాప్పంబడీ లౌకికవ్యవ 

వశరానుసారముగా దొరంకొనును శ్లీశువునందు మొట్ట మొవట 

'వెలువడినశబ్బ మొకయ్మా కందసూచకమగు అ. మొదలగు శీల 

ధ్యవిమాత హెచ్చుతగ్గుసాయివిశేమము లుమ్మాతమే సపాజనముగాం 

డో తెంచును (కమ్ము మముగా నాశిళు వుచ్చరించు క మొదలగు 

వ్యం దనములన్ని య. నాశిళువ్రనికుం నలిదండులు మొవలూజనులు. 

చేర్పిచయవియే వతి యెట్లిభావయు మతే యెట్లా భావనుజ్చరించిన 

శీషీఠకు "= నాంగికాఖినయ మొనర+న యునో యావద్ధతు లన్నియు నా 

నిశువ్ర లోకవ్యవబో రానుసారమ. గా వెట్టి వాచికాంగి కాభినయము 

లనుకరించును ఆశిశువ్రు తొ లుదొ ల నేయభి పాయము శేకయే 

ధ్యనిచేయును మతి ఛరీరావయవవాలనముచేయును కాని [కమ 

కమముగ ముదిరినకొలంది లోక వ్య వహా రానుసార ముశాం జతు 

రష భాభీ నయము లొవర్పుటకు. దలకొనను  మొదవటినుండియును 

వమరు లోక్టనము (పారంభించిన నాంటనుం డియును చమతమ 

గన్ని చాహో రఏివాోరమనోరధములు 'బెల్పుటకి సాజముగా వమ శచ్చీన 

శేవలధ్వనిమా త మొనర్చు (శమచేం గలిగినయపయవనణాలఅన 

విశేషములుతప్పం బదార్థవీ వేకముగానొనర్చంవగిన వంచేల దెంకు 

న్యా పారమంతయును మప్పంబడినవేకాని సవాజము 'లెంతమ్మా ఈము 

న్లావని బాల్యము గడఎనజనులందతీకిం (బత షతానుభ వసిద్ధమేక్షణా 7 

శాలోేచికము లె న అవటంతో తంల ములగ వాధికాంనీ 
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కావోర్యసా_త్తి కాభినయవిశేమములు దేసాధారుల కాగంతుకములు 

నవావాసజెన్యములై పా చభౌతికోపాధులకీతి ననిత్య కార్యమ్ములై 

వివిధగతుల నుద్భ వస్థితి నాశము అందుచుండును కాంబట్టి యనాది 

సం పదాయములోక మందలి ముదిరిన మానవులు వాడుచున్న చతు 

రి భాభినయవి శేషములన్ని యును వ్యావ వోరిక ములును గృ తిమములు. 

గాని న్య భావనిద్ధ యిలు కాకుంటచే నీ యహ్టైవశవిదృలన్ని గృతి 

మములు కల్చితము లని సిదాఎతీకరిం పకతీఅదు _శతస్మా ర్తకర్మ్శ్మము 

లన్నియును గృ తిమములలో. గృ తిముములు- దగదు పకాంక మె 

సర్వభూతేవయూపరమైన వుణా్యాచరణకర్మ మే సరము _పాౌణిహింసా 

కరమగు కా|దబిభత్పభయానికరసము లగపర్చు పాపక్ళత(మే 

నరశము ఈ లో మునకు మించి వేజుగా స్వర్షనరకములు శే నే లేవు 

ఈ లోకము ౫ు మానవులు నకలభూతవయాపరులై పరస్పశరాను 

రాగముతోన కోన దేహనంరక్షణ, వీకితోం గలణమెలసి (బతుకుట 

కొరకే భూత భ విమృజ్ఞన్మకర్మ ఫలములు వుణ్యపొవఫల్న_ప్రాపక సర్ష 

సరకాదూకర (లతలు సకలలోకపాలురు స్యర్షషాతాళా ద్య(ప 

తృక్షలో ములు నిభిలచేవాసురకోట్లు సకలభునననృపిస్థితినాశక క 

లగు (బహ్మావిమ్షుశవులు మం త _బాహృణా త్శ్మక వేవములుం బు రాజేతీ 

హాసశా వ్యాద్మి గంథములుం చేవ తాలయములుయందలి దేవ తావి గహ 

ములవలెం గల్పింపంబడెను కాని పాంచభౌతిక పదార్థమయనుగు 

సీలోకమువ లె నహజములు వా స్తవములుస్హ్లావు  మతితభ _ి 

(శ్రద్ధలు కలుగుటకొజకై యీ లోక నుఖదుఃఖనులం దుపేక్ష న్లలి 

గింప యీ సంసార తాష్తతయము న్యజఎంచిపరధ్యానవశమున నిత్య 

నంతుష్టాంతేఠంగుల స్లావించుటకై వు రాతనవిరచితములగు చేవాలయ 

ములు చేవ తానిర్మాణములనియు చేవ తావి_(హములు (బహ్మా(పరి 

పితములనియు న్లాశీపట్టణను (న్నా పలయనుందు శాడ ననింవక 
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నిత్యమై యుండుననియు వతిశయో _క్షృలంకారవిశేవములం (బతిపా 
దింపంబడియె న్లాని వా_స్తవముగా “నరం క్షణికం క్షణికం దుఃఖం 

దుఃఖం స్వలక్షణం శూన్యమ్” అను (శ్రుతి శకారము “ఆత్మసత్యం 

బగ న్మిధ్యా, యద్దృశ(ం తన్నశ్యమ్” అనురీతిని సకలజగత్క్కార 

ఇమై సచ్చిదానంచమూా ర్తి ఈగు బేవుం డొక్కండే సత్వముతక్కిన 
యాజగమంతేయు ననిర్భ చసియ మాయాకల్చిత మైస్య్తపష్న ప్రపంచము 

వలె మిధయని సిత్వనంతుష్రకా గణ గాఢ వె రాగ్భమున్ స్థరపర్పుట 

కొజకై మనఃసమాధిజనక హేతువుగా నాదియివులు నానావిధముల 

లోకోద్దరణమ.'కై పన్నిన వన్నికలు_ మజియును తమతో డిపాటి'జేవా 
ధారులకు [శవణసుఖమ. గాం బలికినవలుశే వేవము _ తమంభి 

_(పాయమ.న్దూలంకపము "'దెలుపంగలభావయంతయును నంనృతమే 

పరలో | వళపాదకమగ వాక్కు చృంవస్సు. ఐహీక వ వజోరము నకు 

పసివచ్చి సశబ్దములన్ని యును భావలు. జనుల కొండొరులయభి పా 

యము ఎ పూర్ణముగా నెట్లు తెలియునో యట్టి చతుర్విధాఖినయ 

పద్ధతియె వ్యాకరణశ్యాస్త్రము అన్మోనృము "బీవాధారులు తమ 

యూహా నెట్లు లెలుపుకొన్నం దెల్చుకొ ననిన్ము- నడుమ సీవైె యాక్ష 

రణు లేల. ఇట్లూపిరితీసికొ నవలయునని తెలిసియే  చేహూధారులూవీరి 

తీసికొనుచున్నా రా? సహజముగా జతుర్విధాభినయముతో. జనులు 
పరస్పరము న్దమశ క్తి కొలంది. దమయూహల నెల్పుకొనుచునే 

యున్నారు పరస్పరరంజకము గా జెగదుపకారపరులై న యు _త్తములః 

చతుర్విధాభినయములన్వి నియో గిం చుకొనుచు నేయున్నారు లోకోళకా 

రముగా నాది వ్యాధులనుండికా పడుట కై యావధవి కేవము లెటింగించు 

నట్లు జగదుపకారకములు సర పాణిరంజకములగు చతుర్వి ఛాభి 

నయవిచేవములు ధర్మార్థ కామమోక్ష కారణముల. గా సవాజ పతి ఛా 

లంకృతు€౬గ్ను నాధికవులు విరచించిన యస్టాదశవిద్యలందు న_ప్పవ్యనచ 
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దుష్టచిత్తులగు కొందజు మాంసాశనకూరహృవయులు ధూర్తులె 

స్వార్థజలులై వకునూరణాద్మికూరకర్మముల కుపచరించున ట్లహై 

వశవిద్యల సోనిఫోని తమశల్పనంబుల న్టైోనువుచుం వకువత్షము న్హాపా 

డుటకై య(హ్రుములు శస్త్రములు వథోపాయములు వాననసాఖథనా 

యుధములు_ ఫేవదండోపాయవిశేవములు_ జాతులు కరువు లధికార 

ములు _₹ తస్వార్తకర్మములు -వేయునూట లేల సకలజనచి త్తరంజ 

కములును భూతవయాపరమ. లుగాని దుష్టకృత్సముల నెల్ల ననాది 

శాననములు గాం కూనకములోనిపుడుకలవ లె. గుహకమతోం బన్ని 

యున్నారు నీతోడిపాటివారి న్ని దాహారవిపోర సౌఖ్య దాయకమగు 
పల్కు- జల్కు_ము నీని చా హోఠవివోర సౌఖ్యమునకుం గొఠ గాని వ్యర్డా 

లాపములగు “ఇపే.త్వా” యని వెజ్రివానివలె నజచెవవు- నీతొడి 

పాడిజనులకుం గూడుగుడ్డలు సమకూర్చి స్కాయకష్టనమున ఛాన్యాది 

సాత్త్వీ కావోర దవ్యములం బండించి యె రుల న్చుఖ సెట్టి నీవు సుఖ వడు 

నడుపడ్ నేర్చుకొనుము జీవహింస లేని యన్న వాసనులను సంపా 

దించి నీతోడిపాటిజనులకు నీతో సమాసవంతు ఎంచి పెట్టి సీ వనుభ 

వించుము. నిదా హోరవిహోర సౌఖ్యము నరీగా సకలజ'బ లనుభవించ 

వలసిన జే. మనుష్యులు తమలో6ందా మొకరి ౧కునొకతు గ్'ప్పవారుం 

గారు_కొద్దివారుం గారు శ్రీమంతులు న్లారు_ పేదలు న్లారు. వండి 

తులుం గారు.పామరులు న్తారు- పుణ్యాత్య్ములుం గారు. పాతకులుం 

గారు (గ్ర్రీలంవటు న్భార్యలే శురుములందటున్ భర్తలే. (శ్రీ లందు 

న్లల్లు లే- పురువులందణు న్తండ లే-(స్ర్రీలంద ఆక్క సెల్లెం దే. వురు 

మలంద అన్నవమ్ము లే. (గ్ర్రీలందజు న్లొమార్తె'లే_ పురుషులంవజు 

నొడుకు లే_ జనులకు. బరస్ప రాను రాగము న్స్ లంగంచి చ్యేమము 

న్లల్పించి (పాణహింననుగాపించి యొండొరులు తన్నుకొని మాధపడీ 

చచ్చువిధమునకు హసేతుభృులయిన చేశ కుల జాలి మతాఖిమానము 
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లవాంకారమమకారములు న్ లే యొ రుంసుఖముమూాచీ 

యోర్వకుండుట లోకుల౦ బీడించు ఒల్లాస పడుట యూర స్తుతి. పర 

నింద_ కామ్మ కోఢధలోభమోవా _ ఒత్సేరములు క్ట మోసము 

దంభ వేవము.మాంసాశసము న్మొావలగుదు శ్సేష్ట ల్నిక్క ముగారాశ్షస 

(కూరకృతృముల. గాని మనుప.ఇధర్మము లెంతమా తము న్హాను_ 

భర్మార్గకామవెశాక్ష ములను పురుషార్థము. లను సంపాడించుకొనుట 

మనుమ్యులందటుం బాతులు మనుమలు తా మొసర్చుక ర్మములకు 

ఫలము తమజీవితకాలమంచె “అవశ మునుభఖో క్త స్వం కృతంకర్మ 

శుభాశుభమ్” అనున ట్రనుభవించకతీఅదు భూ వభఎపహర్ణ న్మములు 

ధర్మబోథకములయిన కల్పనను లు గానియథార్థములుకా నెకాపు చెను 

కటిజన్మమును లేదు భవిమ్యద్దన్మమ నులేదు స్వర్షమి నేదు నరకము 

నేదు నీన్మిదావోరవిహావ సౌఖ్యసాధనము నృంపాదించుకొనుటకన్న నీ 

జీవితమున మజీి నీకు. గర్త వ్య మెద్దియును "లేదు లోకోపకారముగా 

సీనడు వడియుండినన్లాని నితోడికాటిజనుల యనురాగనును నీవు 

నంపాదించకొన్నన్హాఎ నీకు _బనుకుసుఖ ముండదు కావున సీతోడి 

పాటిదనులను సుఖ పెట్ట హాయిగా న స్మి దావోరవివహార సాఖ్య మనుభ 

వంచుకొ మ్మోవిద్వ న్మన్యుండా' నిదా వోరవి హార సౌఖ్యసంపావక ము 

కాందెద్దియు న్వివ్య కావని శెలిసికొను మూర కేల ఎచ్చివానివలె 

మవమత్తునివ లెన _వస్తుత్మ పశంసల గు తస్మా _రృషోడవశకర్మలంటబల 

వించెదవు ? ఒరులసుఖ పెట్టి సీవు సుఖపడు మిద్ది యే సకలమునినమ్ముతి 

వచనము  నీతోడిపాటిజనుల  చేనాముంన్నియును సీజేహమే 

వతీయు న్యారియందజిపాణము స్మీ పాణము లేయన్ని తికరణళుద్ధి గా 

సీవు సంతేతేము న్మావించకుంటివేని నీకు ని_దావిహోగ సౌఖ్యము చేకూ 

రదు సుఖానుభవ్మ పయోదేనమగు సతు కదు క న్యాయము గా 

ఫపాంకారమమకారములన్ బగశువ్రువలె దుఃఖ పెట్టుకొ నెవపు P సుఖ 
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దుఃఖములకు నీవే కరివు నీవు లోకోప కారపరుండ వై నర్వజగము 

పశరీరముగాను నరగబూతజీవనము నీజీనః ముగాను సర్వభూతదయా 

మయుండ వైంచప్పుడే నిబగుకున నీకు సౌఖ్య మలరును నివు సిక్కా 

ముగా మానవుంలో "అక్కి ంకంబడెవవు 

వైద్యజ్యోతిషా వశ్యకత 

(పొచీన్న్గంథ ములలో వై వ్యము జో్యతివము తప్పం దక్కి_ నీ 

శ్యాన్ర్రములెవిరయును వర్త మాసకాఒ౬మునకు మజే గంధములు నీవు 

'తెలిసికొ నవలసినపని లేదు ఆయు ర్వెదనును జో్యోలివ మను వేదాంగ 

మును లోకములో నానా భావలన్లల వివిధ్యగంధ పరికశోధచముగేసికొనా 

_పక్యేవామును (౧హాగతంలం బ*లీలించు చు యుతువ్రల మా జు పీ 

కనిపెట్టి జగదువకారముగా 6 (బతి కియలొ ఒర్పుచు సరిగా నోవధులనూ 

గని పెట్టి నానావిధచి॥ోత్స లుచితము గాం జేయుచు కిల్చశౌా'య్రమాను 

భూమినింబండించు నేర్పును ని డాహాం వి వ+ర సౌఖ్యా భి వృద్ధి కావించుచు. 

నపతోడిపాటిజనుల కుషకారముచేయ. వారు నిక్కముగా మనమ 

ల (వగుదురు లోక్ పకారముదకై తస బతెకు భఛారపోయు నజ్జనునకు' 

డైవసాహాయ్యము తప్పక కలగ మాజఐదు మటి యట్టి లోకోపశార 

పరాయణుని నిత్యసంమొప్టి కొనసొగుచుండును ఈ బతుకున నంపూర్ల 

ఏ నన్పంతుషిపొందుట ON: నోరందగినసంపవ యింకెదియు నాదు 
లు (a ౧ 

ని దాహారవిహోర సౌఖ మనో న్యాన. రాగముకొ రి జగమునండలి 

మన మ్యులందజు తమ చేహారోగ్యానుకూలముగా సకలభూలే దయా 

9 అ 
పరులె ఇాలవృద్ధాతురుల నెల్ల వధ ములంబోపి.0ంచుస మానస్వాతం త్య 

మున నొప్పారుచుండు సప్పటికాల మే కృుతయుగముం బుణ్య కాలి 

మనియుం గొనియాడ౭బడు చుండును జాలిమ తా చారము లెన్ని 

యెట్టున్నను బరస్ప”మైైతితో నన్నోన్య న్నిదాహారవివోర సౌఖుము 
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లరయు చు నర్భభఖూతదయాషరులె మూానవ్రులందటున్ సంతతమంర 

(తవ ర్తింఛుటయ్ నిశ్చయ గా _ మ్మాటికీన్ సకల వేదశా జ్ర 

సమ్మత మనువ్యభర్మము అనాది కాలమున నపాదశవిద్య "లెల్ల యుం 

(బనర్హి రి ల్లుచుంటచేతం (బాచీనబువుల స్యా చక్ యా చార్యుల నిర్గ యిలప 

ఏలుశేదు గణించుటకు శక తము కొని యడ ఏక క కాలముం మా జపం 

లను లోకోవకారముకొజు కై స్థూలదశ లాకాలపర మా ౯ువు 

శేర్చర్చి (పాచీనమహర్దులు పాళ్ళతజనులంగూర్చి లోకవ్యవపోర 

ముకై సకలజగదుప కా రార్థ మై వృ భ్బగల్పించిరి కాని దై వవశమున 

నానాటి కావివ్వలు దత్తన్నియ ౮ చారములుం జాంబ రభ దాం 

మును జుతుధర్మములు మానువజీవి 35 _ర్హవ్య కార్యము లొక నియమ 

మెద్దియు నేక యెట్టి నిత్యనియత పద్ధతి యు. ననునరింపక మాజుచు 

వచ్చుచున్నయది. కాని. నిక్కముగా (పాణికోట్లయందు సుఖించు 

టకై [వన ర్తించుటయును కష్టమును-డీ తిబ్వ్పంచుకొనుట కై (వయ 

త్నించుచుంటయును నితృములె మాజనిగుణము లనకతీఅదు 

శారణబీజము నిత్య మవ్య క్త మొకప్వుడు కార్భరూపముగా వ్యక్తీ క్షీక్ట 
రించి యుద్భు వస్థితులం బరిణమించి. తిరిగి వీజరూపము7గా లయము 

చదును శిళువునందలి స సో రరనగంధి కాన మవ్య క్త ర కారణ 

పీజయాపముననుండి బాహ్యేర్య దియా పాధ్యితిఎ శేమములంుట్టే పలు 

విధముల ననిత్య కార్యరాపముఎ౦ దైవ ర్తిల్లి సిత్యావ్య కృకారణ 

వీజముగా నిర్వ ర్తించును (తిగుణసామృమగు (వకృతివురుషునకుం 

గదలిక్ష పుట్టించి స్వభావము గా బుథహాంకా రాదులం బరిణమించుచుం 

వవకు దా( భోశ్యభోగభో క్త ఎరూపములన్ జ్ఞాన బ్రేయజ్ఞాత్మరూవముల 

ని కారములం బక భమించుచుం బరమపురుషోచింత్యశ క్తి మహి 

మమువే నద్దము చూ చుకొను పి ద్చుకవ లె నానావి కారములందుచు 

సృష్టిస్టితినాశాత్మకమగు జగ్మ్దూవ మగుచున్నది 
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శతం౦ందీర్భమాయుః 

(తిగుణమయమును సకలజగ దూవకమగు (వకృృతియును 

సిర్గుణుండ గు వరమపవురుముండు నీరెండు త_త్త్వములును వాస్తవము లే 

శాస వ్యకావ్య కృ కా ర్యాకారణ స్థూలసూక్ష్మ పంచభూత తన్మా 

_కౌత్శక పరిణామసుఖదుఃఖానుభవఫ ము లందుచున్న జీవత త్త 

మిోా(వకృతి (వకృతికి వేజువదార్థమే “సాక్షిచేశాః శేవలో 
నిర్ద్ణణశ్చ అని చేదాంతములచేం దైలిపాడింవంబడిన యావరమ 

పురుషుడు కారణములేక కార్యము కలుగదు గనుక స వకృతి 

నివృల్తిరూపక జగదుద్భవస్థితినాశ హేతువుగాం బరమపురుమనిశ క్రి 

మహిమ మువఎవత్తు కల్పించెనే మో. | తిగుణమయమ గున పకృతియే 

యొక వుడు జగదుద్భవస్థితినాశముల స్రార్యరూపమగుచు మళతొక వేళ 

సువు_ప్త్రియందలి మవస్సువ లె _తిగుణసామ్వ్యామై యవ్వ క్ర కారణ 

రూవమగుచుంట | పతిగునువా తషక్రానుభవము కాంబట్టి యో 

మహీమచే న్న్మిడాహా*వివాోరగుల న్భితముగా నియమించుకొని 

పౌరువముతప్ప మటి చేజేపదార్గమే లేవని నిశ్చయించుకొని వృథా 

డై వకల్పనమును బిచ్చివాఎవలె. జేసికొనక కామ కోధలోభ మోావా 

మవమత్ప్స్పరములకు సందీని కేవల కరోపకారకకవర్తనము న్భ్వార్థ 

పరత మాని యవహాంకారమమౌకారను లం దొటింగ్ని సర్వ భూతవయా 

పరుండై న మనువ్వ్యుండు కవీలమపహోముసివ లె తాష్మతయము నొకి_౦ 

తయునంటక నిత్యసంతుష్షుం డై గుణ_వకోపనవికృత్యనిత్య కా ర్యాత్మక 

సంసారదుఃఖ మొక్కి_౦తయ. నే” | తిగుణసామ్య కారణాత్మక (పకృతి 

నిత్య కై వల్యాసందపదవి నో6 లాడ చుండును “మసనవవ మనుష్యాణాం 

శారణం బన్ధమెా క్ష యోః” లోకోపకారగ నర్భఖాతవయాపరుడై 

స్లియమి తాహోరని_దావిహోరుండై యు నై మనువ్వ్యనకుం వప్నశ మన? 
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సంతుష్షి సమకూరును యథాలాభసంతుష్షుండై కోర్కె. తేకున్న 

యమసస్క_ యోగియే జీనన్ము వుం డై కశుతిస్మృతి్య పసిద్ధులగు వామ 

చేవ శుక కఎలాది మహామునులవలెం. (దిగుణసామా్య్మకమగు 

చిచ్చ క్ర (కృతి సితావంద వాయు లయెషదరు -పేయేల సర్వ 

ఖఘాతవయాపరుండ వె యహి.సా్యవతమ వవ -పించ కొను మేనుంగు 

పాదమున దక్కినయడుగు న్నియు విముడునట్లు 4 అహింసా పరమో 

ధర్మః” అను నారోం్ళ క్రి ననుసరించి సియొక్క, సకల శేయస్సుకును 

మతీయు నీకోరిన సీమనస్సంతువ్లీకి నాచరింప వలసిన సర్వ వేదశాస్త్ర 

వీహి ే ధర్మములన్ని యు నాచరించిన వాండ వే యగుద.వు “నర 

జనాః సుఖినోభవంతు” అను వాకృముకిఇ్ను నీవు జిఎంచవలసినది 

మతి సీవితరుల  కుపదేశించివలనన మర్మ తెముకొన్ని (శేస్టమ [తే 

మిం కెద్దియు నాను లోకో కారముగా (దివ ర్తించుమనియును 

సరభణాతదయాషరుడెంవు కమ్ము యును మా,తమే యహ్ఞైదశవిద్యలు 

నీకుప జేశించుచున్న వసి ర లా కవి యిట్లు (వాయుచున్నా. 

డని ముమ్మాటికి సమ్ముకొన. వెరాకూళ సోమ న్సీ | యింకనై న 

బుద్ధింగొని పశుహింస మాను మోాశో తియమ్మున్యుండా ' 

యోకటికయాజులూ |! స్వార్థవరులగు ధూ ర్రకత్సీశ| కూరకల్సము 

వవలంనీంచకు వేదవేడాంగమ౭కు భాపానియిముము లేదు 

ఆత్మకు శరీరము లేనట్లు విద్యకు భాహయను నుపాధి కల్పితముగాని 

వా_స్తనము కాదు 

ఇది (శ్రీమదిజ్ఞా డాదిభట్ట నారాయణదాస విరచితమగు 

జగజ్జో్యతియందు దై పహెరుష నిర్ణయ నిర్వచనము 

బూని నాజవావాదు. 
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నిష్కృష్ట[పత్యభిజ్ఞాన ము 

“ఫలనిరర్చృ తిక్చ” అను పూర్వవిానమూంసాసూ _తముంబట్టి 

ఇం దశబ్దముయుక్క- యర్గమును నుహేం దశబ్దముయె క్క. యర 

మును వేటు కనుక “అధశభానుశాసనమ్”' అను పతంజలి భాప్యూను 

సారముగా సత్య భామా యనువదమునందు సత్యా యనుషదమును 

భామా యనుపదమును సనూనార్థములనుట చేత మహత్ _ 

ఇం ద-మహేంద యను మూండుపదములు నమానారము లగును 

పతంజలి వైదిక శబ్బములకును మటి లౌకికశబ్బములకుంగూడ నను 

శాసన మొన రృనుగదా ఇందుంబట్టిదూడం గా శ్రభార్థములకు సంబంధ 

ముండీ తేనట్లగవడుచున్నది వశబ్దమున శేది యర్థమో నిన్లెశింవ 

నలవి కాదు తలంవును నెల్ల డించునంజ్ఞ _డో(తరావ్యామగుశబ్దము 

అర్ధరూవమగు తలంపుముందును మతీయాతలంపు చెల్ల డించు శో త 

చతు ర్యా వ్యాములగు నామరూ పాదిసంజ్ఞ లయుత్చ త్రి "వెనుకనుగలుగు 

చున్నవి ఈతలంవుల నీనామరూపములు వెల్ల డించునను నియమ 

మెద్దియును లేదు ఒకనామమే మజియొకరూప మే జేశకాలపాత 

ముల ననుసరించి గణేంపనలవిశ్షాని యర ములను వెల్ల డించు చుంట 

యొల్లరికిం (బత్య తమూనుభ వసిద్ధ మే నామరూపములయుత్ప త్రికారణము 

తలంపు మతి తలంపుపుట్టుటకుగారణము శరీరమందలి చైతన్యము 

“చై తన్యంసర్వభూ ఆానాం నిర్భృతి రగదా త్మానామ్ నాద పదా! 
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ముపాస్మ హే” అనుటచేత చైతన్యమే నాద బవ్మాము తనకుం చా 

గారణము “శాస్తా దూఢిర్పలీయనీ” అనుటవేతం చెలియనశక్య్ణమగు 

కారణరూపకమగు శ్యొన్రుము నెలిసికొనటకై వృథ్మావయత్నమును 
మానుకొని నిక్క-ముగా బుదిమంతు లిం దియవృష్టములగు నామ 

టు వ 

రూపకార్యములను దవ ఇోడిపాటిజనులసుఖమునకే యుపయోగ 

పర్పుచుం దాముకూడ సుఖపడుచుందురు వేదశా(స్ర్రునులన్నియు 

ననంతవిధములుగా6 గడిచిననంగతుల గుజించిన కవిలకట్టల. మణతీయు 

న్రతజల చేతుబంధనముల._ అందునుగూర్చిన పాతపంచాగమబి లతో 

(బయోజనమేమి! _పతిత్తణము జగ త్కార్యములన్నియును మూాలుక 

లవీజదుక దా? భూతకాలమున ననంతవిధముల. గానూ జినజగ క్కా_ర్య 

ములు వర్తమానభవివ. త్కాాలములందులంాడ నెన్ని విధమ.లమౌా జ 

నున్నవో యెవరు విెడ్త్రశంపంగలరు? “*పోఒంగ వేవయది వాన వేద” 

అసి _శుతియ యో జగ ష్టీన్తూర్చి యెద్దియు న్ని స్రైశింప లేక సంశయ 

మునచేవులాడుచున్న ది గా స్తవము గా స త్యాసన్న కాలభూత కార్య 

ములు మాతమే తెలియశక్య మగునుగానిభవివ్య త్కా-ర్య్యమ. లురూఢి 

చేయం వరముకాదుకదా? అనుభవములో సందజకున త్యౌానన్న భూత 

కాలకార్యము లేయుంట చేత వా_స్తవముగావ ర మానభవివ త్మా_ల 

కాఠ్యము లూహ్యములుగాని _పత్యక్షములు కానేశావు కాంబట్టి 

భూచకాలము మాతమె వాస్తవముగాని వ ర్రమానభ వివ్య తాల 

ములు రెండును మిధ్భ'లే_కల్ల లే గుతీయుతేజేలేవు గడచిన నంగతి 

క యో యింత పొట్టిగా బుట్టినానెమి యని షగ చెడు వెట్టి వానివలె 

నిక ముండెట్లయెదనో యీిలాగైననాకు మేలనుకోరిక లనువిసళ్లూరు 

జనుండంతకన్న బుద్గీహినుండుగదా? “సాకీ చే తాః కేవలోనిక్టుణశ్చి 

అనుతీరుగా సిద్ది యీలాగు జరిగె నిట్లగుచున్నది మ తీట్లు కాయల 

దింత శే దియెట్లయినంగనిపెట్టుటక న్న నీజగ త్కార్యమాలతో నాశేజోక్య 
౧౧ బట 
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మునులేదు. కేవలము నేను సొక్షి మాతు డను దటస్థుండ ననుకొను 

వాండేఎక్క-ముగాజీవమ్ముస్తండును మిక్కిలి సృతెం తుండున. కుణెదియు 

ననుకొనక మే మనోవృ త్తియును లేక సృయం[ పకాకేమగు తత్త్వమే 

వాసుజీనుండను శాస్త్రమే మిక్కిలియు క్తి ముక్తవుం నా నమ్మకము 

ఇంతకును నెద్దినత్య మోయట్టత_త్త్యము యుఇగోచరమొకాదు మటీ 

యనుభవమునకు రాదు కాంబట్ట యినుకొన్న దెద్దియుస్తాదుగాని నిక్క 

ముగా-దనయుస్కి_త నకు బతృశ్షముకాగమాసదుక దా? స్మ 

మననం బహ్మ” అనుట చేత నాయుస్కి.మౌా, తె మేనా౫ c (తేంత్షము 

గాస్ నాయున్మి_ గుణ మెట్టిదో యది వా స్తవముగాం "దెయంజాలను 

మతి తెలువ లేనుగనుక “*అథాతో [బహ జిజ్ఞాసా” అనుశ్నాన్ర్రము 
వేత చేను నాది యనుకొనుటకు6 గారణ ముండక తీఅదు గాననట్టికార 

అయు నైలిసికొన్న యెడల చేను నాదియనుకొనుటవలనగలిగిన దుఃఖము 

శాతించునని పరవుకారుణికుం డై నగును వుత్తగవమూంసా నౌస్త్రు 

మ పదేశించెను ఇంతకును |బకుకకవిధిలేదు (బతికిన నార్థకములేద. _ 

మెద్ది యుం బాలుపోదు గానియీ| బతుకు న చెల్ల యనుభ వము “యద్హృ 

శ్యం తన్నశ్యమ్” అనుకీరుగాం్య బతి కార్య మునుగడిచివో పుటమా తమే 

యందుచేత నే ననంగా న త్యాసన్న భూత కాలజ్ఞానస్పరూ వుండ వని 

తేలిన ఫలి తార్గము “అఛాతో (గ్రా తత్తు సమన్యయాత్ ? 

అనుససల_బహ్మసూ_తేముల సారభూతములగునీ రెండుసూ. తిములచేత 

“సాకీ చే తాః కేవలోనిర్దుణశ్చం” (నుతి స్ఫూర్తి ౦చుటచేత సచ్చిదా 

వందలక్షణనుగు (_బహ్మామే చేను.ోశివః శేవలో= వాక్” శేవలము 

చేను నిర్దణుండ నవంగా సత్త్వరజ_స్తమోగుణములనుండి వియు కుండ 

నె తిని. ఇదివజకు నన్నంటిన సుఖదుఃఖభోగరూపనంసారమ తయథను 

౫తించిపోయెను- ఇ్రప్వడు చేనుశేవలముముకు (డన. వెనుకటివితలంచు 

కొని వెక్కి వెక్కి. యేడ్చెడు వెట్ణి వానివలె “త _ల్తక్టైానా బేవన్న శ్మేయ 
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సావా_్రకి అనున్యాయానుసారము గాం గడచివోయిన యవసల 

దలంచుకొఎ వృథా కుంవ కుబ్బక నన్నంటిన చెల్ల గడచియేపోవును మతి 

యెద్దియు నంట కెప్పటి నేనే మిగిలియున్న వాండను- మతి _తిగుణాత్మక 

మయిన సంసారమంతయు నన్నంటియంట కున్నది. కనుక 

క్షణికమగు నంసారవివమయచింత వృథాగా నేం జేయనేల యని వతి 

క్షణము న్లనకుగలిగి నమనోవృ త్తి సలక్షషముచేయుచు “విస్కృతిః ఖలు 

ము క్తి; ఆను గురూప చేశమునుంబట్టి యేతలంపు లెట్లున్నను ఖేద 

మోదములు లేకున్న వాండు కవింయహామునివ లె నిత్య ళుద్దబుద్దము కృ 

స్వరూపుం డగుచున్నాండు ఇదుగో లోకులంవటి కభయమిచ్చుచున్న 

భగవంతుడు గోవిందుండు “తత్త్వమం "శ్వేత శేతో” బయో స్రీ బతు 

కంతయున్ గల గాని వారోవము కాదు కాదు “మాయామా(త 

మిదం విశ్వ మ్ర్యైదం పరమార్థత ఆతే శ వేదగ్ ౦ నర్వం యద్భూతం 

యచ్చభవ్యమ్” అని | శుతిన్మృతివు రాజేతి వో సాద్య ప్రావశవి ద్యాత్మక 

జగజ్లోతియె _వతిజీవునకుం _బత్య్వతముగా సూర్య్ణభగవానుండై యగ 

పడుచుండంగా నొడిలో బిడ్డని బెట్టుకొని యూరెల్ల వెవకు వి భాంతుని 

వతె చేల జేవులాడెదరు? “ఆ త్మావై_శోతవ్య్ళో మ_న్తవ్ ్ యజిజ్ఞాసితవ్యో 

నిదిధా్యఎత వ్య 1 అనుతీరుగా నేను నాది యనుకొనుటచే. గలిగినసుఖ 

దుఃఖాత్మక జగ త్కర్యములన్ని యును స్వష్న కార్యములవ లె మిథ్యలు 

“ఈశ్వరః సత్యమ్ దెగన్మి ధ్యా” యనుకొనుటచేత మాయామా తము 

లయినశకార్యములన్ని యు వతింప6గా సత్వెమైన కారణమే నారాయణు( 

డొక్క ందేసచ్చిదానందంక్షణుం డ్రై మిగులుమిగులు మిగులును చేహ 

భఛారుఎలో6 గోర్మె_తేకుంట,  యొకవిలమునికో చెల్లునుగాని సర్వ 

సామాన్యమనస్పును నిర్విషయ మొనర్పుకొనుట చేవతలకై న నసాధ్య 

మెనప్వుడు నంఖారనాం బలగా మూనవులన నేపాటి ? “(్రహ్మ 

సత్యమ్ జగన్నిథ్యా యనుటా యు క్రి యు కృ మే. మజీయును శాస్త్రీ 
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యమేశాసిగానీ యక్క_రకు రాని చుట్టము వలె తనకెన్నంజె న నంద 
నలవిగాకున్న  నవనిభులకన్న డచేతంజిక్కి_న దమ్నిడియెన నెంతయో 

మేలు కాదా? మా శెందు కీవెత్తి మొబ్డీ వే దాంతత త్త(మః 
మా కోర్కెలు తీర్చి మ్నా బతుకుసంతుషి గా నడు పంగలయుపాయము 
మాచేతనై నడి చెప్ఫము. “బవ్మా సత్యమ్ జగన్మిథా్యా” అను 

సీగీర్వాణము మా (కు బెలియన. తెలిసికొనుటకు మాతల ఇాలదః 
మవహ్మోపభూ కృష్ణా ! నీవ్రబోధించిన భగవద్దీతలు తెలిసికొనుటకు 
సి చాశేనాదిలోల.రమ మే మొకఠతయు సధికారులము కాము 

కాబట్టి నీవు దయానము దుండవు కనుగి మాకష్టములకావీ మామంచి 

కోర్కెలు కొనసాగనిమ్నని మంచినడువడి నొరులకు మేల్చేయుచుల 

బొరపాటున దారితప్పీనపుడు సపెద్దలబోధిను విశ్వసించి తెలివి తెచ్చు 

కొని తప్వులు దిద్దుకొని సకలజనస మ్ముతముగా నడుచుకొను చుండుము 

(కమ్మకమముగా నీయంతటనీ వే సీకోరినమనస్పంతుప్టి నందగలవను 
న్యాయ శా(స్త్రుము చేతంజిక్కి. యక్క_రకువచ్చినపండు భాగవతము 

సంస్కార నం|గహదళ 

అదైగతవతము నీటిలోని గచ బేరమువలెం గొచంగల 

కీచెకులల బెట్టలల బచ్చలివలె నద్దములోనిము ళ్ళవ లె సంశారులకు 

ముగమదుడువుమాటవలశె నంతగా బసికి రాదు వనికిరాదు పడుచు 

దంపతులకు చె రాగ్యబోధథ పనికి రాదు “అహం బవ్మోన్మి" అను 

మహోవాక్యమ నుదెలిసికొనటకధికారి కలా ఘన న ములలో నాళం 

డగుపరమళివుండుతక్క_ ౦కొళండువమరి లేడు లేతు ఊసుపోనిమంగలి 
విల్లితల గొజుగ నక్త తనతోడిపాటివారి కూడుగుడ్లలశై  తోడ్చడక 
సోమరిపోతులె యొరులకష్ట మున | బతుకు నాల్మి ముచ్చుటక్క_రులును 

_థొంతమనస్కు_లు తవ్పం గాయన్టేశమున న్యాయార్జి తమున చామ 
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నుఖవడి యొరుల సుఖపెట్టు మంచివారికీ భగవద్దీతలు నామాలు 

శాపాలు మం తాలగొణుగు-ఎ లేలా” [క్ కాళు గానారులాలు 

వక పాటుపడి సీతోడిపాటివారి యను(గవహమువనకుం బాతుండ 
వగుటయే నీవు వుట్టిన సార్థకము _బులికున్నంతవజుకు నేను నాది 

అకునునభి మాన మేజీవునకై నను వప్పదు తప్పదు కనుకం దశని దా 

తోరవివోరనుఖ ము నంపాదించుకొన టకై ॥ పతిడనుండును (బయ 

తము చేయుటలో? వనకోరికం కెడ్డు వగులునవి జడములుగానీ లేక 

చేతసములుగానీ యట్టివానినన్నింటిని నిర్మాలముచేసికొచక లీజు 

కుండుట చేత చదేహధారులన్యోన్నృకల హమాడుకొని యాకలహమునం 

దోడినవారు కష్టములను, గల్బివవారు సుఖములను సవాజముగా 

దెగముపుట్టినది మొదలుకొని యనుభవించుచున్నారు కాంబట్టి వును 

ప్యాది నకలెజే వాధారులలో బరస్పర వఛ్యతంత్వము సహాజముగాగల 

రెండు తెగ లేర్పడినవి జంతువు.మాట యటుండంగా మమవ్వ్యులలో 

మనుమ్యులు. రాక్షసులని రెండ. తెగలు న్నవి వఏమివచేతనై నవ్పటికి 

బాణిహీంనకి ప్పనిద యార్ష్ర.. హృదయులు మనుమ్యు లు_ అట్టిదయార్జ) 

హృదయ్యులె న మనువులు వాయుభళత్వు లబ్బ్భ్బశ్షులు పర్షబత్షులుం 

గేవలశాఖావోరులు మామే కట్టి మవోత్నుల యొద్ద వమరాండు 

వూ౭టలకుమాా తమే యుపయోగించు శాకా పాోరముమా(తమేనిల్య 

యుండును వారియునికీపట్లు కొండగుహాలు వృశ్షమూలము తు 

న్యా తమేయె యుండును వారు కట్టుకొనుటకుం గప్వుకొనుటకుం 

ఇెట్టువట్టలు మూతమే యుషయోగించుకొనెదరు. వారి కిళ్ళు గాని 

వగలుగాని నాణౌెములుగాని వళువులుగాని వ్యస్రుములుగానిళూయాధ 

ములుగాని మజేపనిముట్లు గాని మజేవిధమయన యా స్తీగాని పుస్తక 

చులుగాని తావళవము.లుగాని నామములుగాని జన్నివములుగాని 

శ్రూసెలుగాని వూసలుగాని "పెండ్రిండ్తుగాని సుక గా ఫర రాల 
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గాని షహోడశకర్మములు గాని మ జెట్టినంస్కారములు గాని లే నేలేవు ఈడ 

జోడుకుదిరి యన్మోన్య|పేమానురాగమ గల. (క్రీ వురువులిరుత్రరు 
మాత మే నిర్ణన్య పచేశమున వంతుకు నంతాసము కలిగినయెడల 

నౌవీల్ల లకు. బనె్నెం డేండ్ల యీాయి”చ్చు వజకుం బెంచి విడిచి షెట్టి 

తామిద్దజుమ్మాత మే యెడ తెగక కిలియుందురు వురుముండు 

మృతిపాందిన భార్య మళీ (ప్రత = ధార్యనృుతి పొంది నం బూచు షణ 

డామెకై యేడువక కేవల మేశకాకియి యెవ్యరికిం గంటంబడక 

యావచ్చేవ మెచ్చటనో శాల శే షముచేంకొనును ఆట్సినునువ్యులకు 

అరా వరుస నముక ఈగ శాశ్వత వే ల్యానందానుభవ దాయక 

మగును సకలభూతముల కభయామిచ్చువారు కనుక నామనుమ్యులు 

తమ యెముకలున్నంత వజ కనగా (గ్రీసురుమలు సంభోగా ర ములగు 

వెత డుగుశరీరమ లం దొజంగి నప్పటినొటికి నెడనిసూక్ష్మ బేహము 

లతో(బరస్పర పే రాను రాగ సౌఖ్య నుం. శాశ్యత కై వల్యానంద మనుభ 
వించుచుందురు అట్టె యు_త్తోమమన వ్యమిధినమ "లెన్ని యుగములకు 

ముందో స్టూలేహములతో నుండెను అట్టి నిక్క వువునుమ్యు ఖెన్ని 

యుగముల కిందటినుండియో మతి సృథివిలోం గలుగనేకలుగ తేదు. 

జంగారునకు ముచ్చిబంగారువలె నావుణ్యదంవతుల తరువాత 

నానిక్క_ వుమనువ్యుల (వతిఫలములయిన కల్ల మన ములు కలిగిరి 

చడురంగులతో సూర్యకిరణము వ్య ర్తీకరించును.. గుణముకఖధి 

ఉణమునను రెండువస్తువులు చేరి మయొక్క_టిగాం దోంచును. గుణ 

వ్రునువుండు గుణము (స్ర్రీయున6 గాంబట్టి (వతివ్నక్తియును (క్రీ వుం 
మిధుసమే-_ కనుక సూర్యకిరణము లేడుగుణములతోడను మళీ 

యేడుగుణులతోడను గలిసియున్న ఊడాయీడుగుణులను వ్రురువన్య కు 

తేడుగుణములను (ప్రీవ్య క్తులును వశిప్రారుంధతులు మొవలగు స్తర్థి 

మండలములు మొట్టమొవట వ్య క్షీకరిం చెను ఆసప్తర్షి గో త్రము 
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లొకోక్క_ టి యేడింట శెటింపంబడీి నలువదిత్ 'మ్మిది మూలగో, తము 

లయ్యొను- మన ములనంనగి వా రాన_ప్పర్థి వంపతులు- ఆదంపతు 

లొక ,_క్క- శిళువు నని యాని కువును చాల్యముగడ చువ అక్రుం "బెంచి 

వీమ్మట నాపిల్ల యభేష్టముగా (బతుకు తెరువుచూవి తాము మతే 

వరస్పరనంభోగము ను మానుకొనియును జంటంబాయ కిందియముల 

న్స్యాఢీన పర్చుకొని దంపతీధర్మమ.ము శిశురక్షణో పాయమును ౫హార్చిన 

తమయన భవమను దమయొద్దకు వచ్చి తెలిసికొ ననిచ్చగించిన క నిక 

లకు నటులకు న్యోధించుచు విడవస్థలు ల న్తమ్మబతుకు గడు 

కొందురు 

“బుమిభ్యచ్చ ఎతృభృశ్న *ఒ హోయోగిభ్య వవచ* అను 

వీరగా జగమునందలి భూతభవిమృద్వ ర్త మూ నకాలములందలినూవవు 

లంద ఉస ప్పర్థి గో(తేమం 'జేగినవా రే. మొట్ట మొదటిబుషి 

ద్యంవ్వ్యము లేడు మణి యేడు జంటలసం తానమే తక్కిన వనుమ్య 

లందటును, కాబట్టి మన్యు రాలకు మూలకారణ మిధుననులగుటచేత. 

వీతరులనియు నతీం|దియ్మ దష్ట పటచేత బుము లనియును స్వాథినేం 

(దెయులుగనుక మపో యో గులనియు మూలపురువులై _పెైతృకము 

లంద బేర్కొనంబడ చున్నారు. సూర్యకిర ణము మంద మైనపుడు 

ర్మాతియు త్మీ వమయినవుడు సంధ్యయును దీ వతరమైన పుడు పగలును 

బొడముచుండును. కాబట్టి యామూండుకాలవ్యవస్థలంబట్టి మను 

ప్యూదిజింతువులన్ని య పుం(స్ర్రీ నపుంవ్వక్తు లందాల్చిస_త్త్వరజ_స్తమెో 

గుణవిశేమములనోత ను_త్రమమధషమాధిమస్థితుల మనుగడ న్లడవు 
క్ 

శొనుచుండున ర్యా లియందు(గ్ర్రువ్న్తి సంధ్యయందు నవుంవ్య క్తి 

చగటియందు పుంవ్య క్తియుం బొడమను గుణోవచయముూనం బుంలిం 

గమును గుణావచయమ. న (స్రీ లింగమును గుణాంత రా ళా వస్థయండో 
x 

నవు? లింగమును వీ 8ంచున , 'మొజ్ఞలో మొజ్జ నా మొండినేయి 
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చూవపీంచురా యన్న ట్టు నాతోడివా నేమో వారికి. దోంచినట్లు 

పల్కు_చున్నారు గక  సనేంటాడ చేమోాచదువరివలె నిట్లు 
(వాయుచున్నానుగాని నాకు మ్యాతము తెలింయేడుచునా? తొెల్లింటి 
పెద్దల శీబు తెలిసెనో వారొనర్శి నస్మూ తములనియును వార్ము పతి 
పొదించినగ్గంథములనియు సీప్వుడు _పచారింపంబడినపు_స్తకములను 

బట్టి చూడంగాం దొెల్లింటిపెద్దలు నిస్సంచేవాముగా నెణింగిన వారే 

శావన్చునుగాని వారు చేసిన గంథముమా( తమిప్పటి కా లమునం (బచు 
రింపంబడిన వేదళాస్త్రుము లెవి యును గావు కావు. కారణ మేమన 
1వాంతేలు తలంవులఛాయనువూ తము 'తెలుపంగలవుగావినిక్క_. మగు 
తలంవుల (పాణ గురనము నసీంతేయె న వెల్లడింపనేకవు ఉసు కెడలిన 
భాందియొక్క.. చి తపటము స్వస్గునిజేవాసౌమవముగాని విద్యాంసుని 
యంతరంగమునుగానిం బొ తిగాదెలువచేరవు-_ ధ్వని గాహి యావ 
(గాహ్యం_తములంబట్టికొంతవజకుస్వస్థుం డై నవిద్వాంసుని వా గూవ 

మొలు స్థూలదృష్టి కందినప్పటికిని సూర్యు డగ్ని యనియను భూమి 
కీన్ని ఈాజసములమేజ నున్నాండనియును మింటిపాలదారిలోని (పతి 

నక్ష తేమును సూర్వ్యునికం మెం బరిమాణమున లశక్షంతలు "పెద్దయను 

నంచనా టప్పాలు కట్టవలసిన దే గాని ఇదమిత్ధేమ్మని నిస్సంశయముగా 
స్ఫూలసూత్ష్మదశలన్ని యుం బరీక్షి ంచి చెప్పనలవియగునా? మటీ 

యును జెద్దలు పజేశించిన వేద శా'స్ర్రుములివ్యియని వర్తమానమునం 
(స్రచురింపంబడిన్నవాతలంబట్టి యమ్మునులయభ్మి పాయనులను యధా 

ర్థముగాం దెలియ నెవరితరమగును? నన్ను నేనే శెలువలేకున్న స్వ 
డొరులసంగరి తెలిసి తెల్పగలవండితుండ నని చెప్పుకొనుట 

దంభము మోసము స్వార్ధవరత కూటివేషమగు. న్హాని యథార్థ 
మగునా?ి “విజ్ఞాతారమరేకోవిజాస్రీ యాత్ ” అని డప్పువేసి _యుతి 

బ్లాటుచువ్నదికదా? యథార్థవ స్తుత ర్త మెవ్యరికి నలియంబడదు, 
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మరొకచేళ నతీం్యదియ్యదష్టయగు కపిలునివంటిముని ెలిసికొన్నవ్ప 
టం బరమౌర్థ మిం దియ్మ గావా్శముకాదుగన క ఈచక్రా నం వాఖ్యా 

సమ్” ఆజనుచందముగా యథార్థ వస్తుజ్జానలక్షణము. శ్తేవ 'బహ్మ 

సమాధిస్థితి కాకతీజదు కావున లౌకికవ్యవవోరమగు సీకలములు 

సిరాబుడు కాగితములు (వాంచలు వు స్తకములు లేనిపోని వ్యయ 

(పయావములన్నియును శగేవల మ దరపోవణార్థ మెన దంభములు గాన్ని 

యథ్యారజ్ఞూనబోఢక ము లెంతమ్యాా తము సాను కావు కావుగాని 

యేదో హొుకవృ త్రి యవలంవించి పొట్టపోపిం చుకొనక తీట ఈుకనుకోం 

బఎవృత్తు న్హాని నడువని లోకమందటొ శేవృ త్తిగౌనవపుడు వివిధ 
గ పుల ంగడపుకొనకతీఆ౨ బతుకు జననయ్ముతేమ.గా నడుఎదుకనుక 

యజనయాజనాధృయనాధ్యాపన దాన _(పక్మిగహా శముల్మ బతుకు వారు 

_బొహ్మణుంనియుం (బతి_గహాణము యాజనాథా పనలు * “తము 

విడచినవారు క్షతియులనియు దానపతిిగవాణ బు కుమ్మా తమే 

యధి కారులు వై క్ఫులనియును (బత గవహాణమున కోక ,- దానికే యుధి 

కారులు శూ దులనియును నియను మగపడుచున్నది “వాలే లేత 

న్నవ్వడు కొడుకుసోవులింగి  మన్నట్లీలోకవృ పహారముసం బర 
మార్గమే లేనప్పుడు శకేవలవర మార్గ ప యోజకములగు యజనయాజ 

నాధషయనా ధ్యాపనములు నాల్దును దంభములు కాసి మరా సంలు 

కా నేకావు 

దాన వత్మిగహణములు ెండునుమూత మోాలోకవవహార 
మున నుండకతీఅదుకనుక నారెందే సత్యములని యెల్ల శెటీ గినచే. 
దాన మనగాం బసకిందగినకూలి_ (వతి ్గగవాణమనలాం గప్లారిత 

మును గుడుచుట తనకు గావలసినపని న్పరిగాంజేసినవారి. కీవలసిన 
_వతిఫలము చానము త నకష్టమునకుం దగిన _దవ్యమునుమా తము 

వుచ్చుకొనట (పలి గవాణఇము ఈ దాన వలి గవాణన్ను లన 
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నిచ్చీ వుచ్చుకొనుటలు పనిశేయించుకొనువారును బనిచేయువారు 

నన్నో నై సక మళ్చెము జకువుకొన్నపు డీళోక వ్యవపోరమంతే యును 

సరిగానడుచును కావలసీినపని చేయించుకొనునేర్పును పనిచేయు 

చేర్చును మజెంతపని కెంత పతిఫల మోవచ్చునో యేపని కె తపతి 

ఫల మడుగందగునో యాచొప్పున జగముతో నే పెద్దలు వీన్నలకుం 

డాము చేసన చూవించుచున్నారు పనిచేసి పెద్దలు చూఎ చినపుడే 

సరిగా |గహింవంగలవిన్న లు కోటికొక టి నలేనవుడు “పట్టపగలు 

చేయిపట్టుకొని లాగినపుడే రాని వమా వాస్యనాంటి చిమ్మచీకటిలో 

నామడదూరమునుండి కన్నుగీటిన వచ్చునా” యన్న ట్లీవు స్తకము 

లక్షురములు న్యాకరణను. లు తర్క_ములు కవి లెకట్టలు పంచాంగ 

ములు త్రిలశాష్ట బహివబంధ'నము _ వల్ల యభార్థక్షూన మెన్నియుగము 

లె న నొక్కవికై నను ముమ్మాటికి న్లభించదు లభించదు ధర్మమున 

న్లానడిచి పి షల “గకర్చిపవాందే యాఇవారు6ముం బెద్ది యగుంగాని 

పుస్తకములు జనిషథములు నామములు స స స. [మో 

ధర్మ వే_త్తనన.కొన. (డుబొత్రిగా వెట్టి వాండో లే తెలినీ లలితని 

దురవా కారవుతుడో లేక కేవలము మోనకాండో యమెయు డక 

రీజను వీలికం జాం చదాయణ్యవతమువలె నక్క శే కాదశి పారణము 

పఠెం గవ న్ని వాశననిధువనవరులగు సంసారులకు యజనయా 

డనాధ్యయనా థ్యాపన ములుగాఏ మటణి యుట్టసర మారక చివ్నాము 

లగు జన్మి వనములు శామములు జప తావళనులు మడిమైలలు డాలి 

వద్గతంలు పోడశనంస్కా-ర ము లివవ్నియును వం బంధికృత్సవు లే 

సిక్కము గా సాధవచతున్గయనంపన్నూలగు ముముక్షువులకు మా(తమే 

యజనయాడనాధ్యయనాధ్యావనను లుచ్రేశింపంబడినవి కాని స్వార్థ 

పరులు కుక్నింభఛగు లగు సంసారుల కెంతమా.తేము స్లానేకాదు 

ఆక్షన్మీకముగా విజన్యపబేశమున నడవిలో నొండొరున్దలినికొని 
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పరస్పర్మ పేమాను రాగము లగపర్చిన నవవ యోవంతులగు (స్రీ పురువు 

లొకసం తకాసము నన్న వణకు మా తము సంభోగసౌఖరిమున నోలలాడి 

తక్కిన తమజీవనము గడువుకొనుటకొజకై మామే యీయిడన 

యాజనాధ్యయనాధ్యాపన ముద్దివము లై నవి గాని నం ఘములు గాంజేరీ 

(గామములందు నిరంతర విషయభోగతత్సరు లె నివసించుమనుమ్యు లకు 

గానే కాదు | గామవాసుంగు మనుమవ్యులందతికీని కేవలము దాన పతి 

[గవాములురెండుమూ._తమే చెప్పలబడినవి దాన మనంగాం దోడి 

పాటీ వారి కువకార మొనర్చుట-(పత్మగవా మనం గాయ బ్రత్ఫు పకారము 

నందుట. తోడిపాటి వారికొ జికె. పండించి యిళ్ళు వాకిళ్ళు కట్టి వండి 

వడ్డించి (బతుకు హాయిగా గొనసాగించుటకె తగిన యన్నివిధముల 

పరిచర్యలు చక్క_ంగా నెజవేర్చుట దానము- తౌ నెల్ల విధముల 

నొరులమేలున కై (తిక రణళుద్ధి గాం గస పడుచు నొరులచేతం వగివ 

(వత్రువకారమందుచుంట (పత్మిగవాము ఈ దాన పలి వామును 

సరిగా వడువంగలవారే సాధసచ మెప్టయసంప త్తి బొందంజాలి 

ముమ. శ్షువులు కాందగి యజన యాజ నాధ్యయనాభ్యాపనముల నాన 

(స్థా శమమునం జరించి “_బహ్మవివ్న)హ్నావ భవతి” అను 

తీరుగా బరమౌర్థ వే త్తలు కాగలరు కావున మునులు, (గామవాసు 

లకుగూడ కమ్మ మముగా దాన పతి గహముల న్ఫృతేకృత్భ్యు లె న 

వాికిమాతమే యజనయాదడనాథ్యయనాధాాపననులు- మారు 

ముముక్షువు లె వాన వస్థా శమనియమములను వహించ యడపలో 

నాచరింవవలసి యుండుననిమా(తే మా చార్యమ ఖమున వెల్లిడిం 

చిరి కన్ను న్నట్లు పెవారనకొన్నంజాలునని గుడ్డవాండు గాజుకన్నులు 

పెట్టుకొన్నన్తు (గామవాసులయిన సంసారులు యజనయాజనాధ్యయ 

నాధ్యావనము వెల్ల డించుచున్నారు పె కిపటారము లోపల లొటార 

మన్నట్లున్న వీదంభుల పోడశసంస్కా_రముల. వేయేల యీవు స్తకము 
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లీవంచాంగము లీవేదశ్యావ్రము లీణాతుర్యర్ల పద్ధతు లీయజనయా 
జసాధ్యయనాభ్యాప సము పోడశ సంస్కారము వీసంస్కృత( గంథము 

లీడవిడలన్ని యును గేనలదంభకృత్యము లే 

కళ స్ప న్ఫ్యే న్ఫేఇ నే న్చే్యృనాని హేమ లె ఒ” దహో! యీమిసంస్కలృ 

త భావ? ముళ్ళకం చెమోాందనిడిచిన కైంతెసుఖము! నోటికినిక్కముగా 

(్రుతుకంతట  నక్క_-రయగు మెత్తని తీయని యచ్చలేట తెనుంగు 

నాటుమా టాడ సెర్చి నవారు తెలియనివారా? “హేమత్ర్ఫేని అని 
యెంతో వీర డిచుకొన్న సంస్యూూతేమెరా “సొ తెడ్డా” యనే కదా? 

ఈ సంన్కృృత మిావర్హ పద్ధతీం లీయడనయాజనాధ్యయనాధ్యాపనము 
లీషోడశసంస్కారములును వొ త్తిగా మచ్చమాసీననాని యిచ్చి 

పుచ్చుకొనుటలు సెగా సడువనేరవు మతే యిచ్చి పుచ్చుకొనుటలు 

తిన్న గ” జరుగనంతవజకు నెవ్వరు స్టడ లేఆ నేరరు నేరరు వమియును 
జదువనిగొల్ల డెవ్వుడు వానగురియునో తనగ్" క్రై ఎనడువడింబట్టియు, 

నెప్పు డెంత _పొదో ఎట్ట మా అువు 0ఎట్టియు నే తెవుళ్ళ శేమందో 

తేనతలీవం డులమాట ౭ బట్టియు నుస్ననున్న కుజు(గి మట్క_ర్మ 

నిరతులకన్న వేయినెట్లు హాయిగా _దైతుకుచుంట. కని పెట్టియున్సు 

సోమరితీసమునకిలవడి ఇనిచేయనోడి పవోకిరిమాట ౦ బ కిమాలిన 

(వాతలం (బొద్దుఫుచ్చు టాటోటు చక్కారివంటా _యుచ్చులక న్న 

పసులు నయము, చెట్లు నయము రాలు య మె తమోస మెంత 

జూొటక మెంతనగుశూ టీమట్క-ర్మపోడశన “ా్కాఆరవృభా యానము? 

తేను విన్న నాంటి తీయని తెల గపమాటల యల వాటుతేప్పి మంచినిరు 

మావి వెత్తి సీళ్ళకల వడిన చెడుగులవలె అక్క. లెజువుగొన్న మూఅ 

శాకులవ అ సంటించుకొన్న వేల్పళాసచదువు బడాలు.చూవు కెలిశీ 
కైలియనివారికొటకై తత్సముమ్ము వాయక తీఆదుగనుక శేవకి 
లఈేకోవకారపరాయణు లతీం దియ్మ దస్లలు పరనముకారుణికులు ఫర 
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లోశకావ్రు లగు గౌతమవ్యాసాదిమును లేర్పర్చిన ధర్మ పద్ధతులు స్వా గ్థైక 

పరులకు గోతి చేత కొబ్బరి కాయవంటి చేకదా థి 

ఊరికి జోగి వెజ్టి, జోగి కూరు వెలి అన్నట్లు నంసారికాని 

జోగి యూరికి రా నేరాండు మజకియు సంసారము లోనున్న వాండుజోగి 

శానేశాండు కాంబట్టి విరాగులమని జోగులమని సన్నా్యాసులమని 

వరమహంసలమవి యవధూతిలమని చేచాంతులమని మళతగురువుల 

మని పీఠాధిబతులవని గురువులమని యుప దేష్టలమని (శో[_తియుల 

వుని యజగలమని (వావ్మాణు వని మడికట్టుకొన్న వారమని తవ 

శాలురమని యొక్కుువజాతి వారమని (కేఘలమనియుం 'చామరుల 

మోసపుచ్చుచు "CC తప్ప నొరుల 

కష్టారైతమగు సొమ్ము గుడుచుచు నూళ్ళ స స చరించనే సంచరించరు 

నిక మగు విరాగులు (గామములకు శాచేరాక విజన్మ పచేశములగు 

*ీవలారణ్య ముe ఎదే యదృ చ్చాలాభనంతున్లు లయ్యెదరు ముంజేతి 

కంకణమునకద్దమేలా ? కాపూయమవృస్త్రను లు శావీసములు జడలు 

గడ్డములు వికృత ఎశా ఇరూపములు వేత గుండచిప్ప కలలు 

పావకోల్లు దమ్ముఎడకలు వెట్టి ముట్టి శేకలతోం చా మా ల్మేజ్ఞాన 
ee బరమార్గే త్తెలనియు ననశన వతులమనియు 

నూళ్ళం బజొరంబడు మ్ Ds సోమరి పేలుడుగజ్ఞ ఎం చెవ్రళుల 

న్లువ్ష జంతువులను జబ జిదరుముని ట్రింట సడుగు "పెట్టసీక బుదిుుంతు 

ల్ నంసారు లడవికిం దన్ని తగిలి వేయవ లెను ఇల్లువాకిలి భార్యపిళ్లి 

యిర గువొరుగు నడత మర్యాద "పెద్దఎన్న మంచినడువఢి 

ప్రొలమువ్యవసాయము కాయన్లేశము కష్పారితమున బతుకుట తోడి 

పాటి వారికిందోడుపడుట యొరులను సుఖ పెట్టి జననమ్మతముగా, బతుకు 

పౌఖ్యమునొందుచు నంచరించుట మొదలగు కట్టుబాట్లు గలగ్భవాస్థ 

ధర్మ మాచరించుటక న్న మనువ్యు లివాపరములందరించుట కింశళిక 
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యుపాయమను ముమ్మాటికి చేదు లేదు లేదు. ఇం దియ వత్య క్ష ము 

లయిననంగతులు తోడిపాటిజనులు “పెద్దలలో నూటికి డెబ్బదియెదుగు 

రొచ్వుకొని యాయాయివోట్ల జగన నం వమవీన్నలకు నిక్క 

ముగా జాము రూఢిగా “ెలిసిననంగతులని భోధించిన 

యతశీందియ వస్తువులు తప్పం దక్కిన యకతీం దియములను 

జార్చి యూహించి. “పెద్దలు చెప్పనిసంగతుల న్లూర్చి లెలిసి 

కొనుటశే స్వన్వవిహిత సంసారకృతషములు మానుకొని యెొవ్వండో 

యొక వెళ్లి వాండు గాని మోనగాందడుగాని తనకు (బత్యత్ష 

మయ్యెనని యొక లేనిపోనివయ్యమ న.గూర్చి చెప్పిన దంతయును నిజ 

మనినమ్మ రా దొక వేళ యట్టుండవచ్చునని యు కి చేత నమ్ముకిెనినను 

వనతోడిపాటివారి కువ కారకమగు సాంసారికధర్మమును విడుచుకొనుట 

స్వప్న చింతవ లెం గావలనిసపని చేటునకుంగాని మజెందుకుం గొజి 

శాదు అతీం దియ కారణము లతీం దికుకార్గ[కమను నూహీంచుట 

కధికారు లడవిలో వపసుచేసీకొనుమునులే వది సంపొరము న జరుగ 

వలసినదో మజియును మ _రృజీవవమున కెంతయవసరమో యాజగ 

మున చెప్పు డెన్సేది జరుగరతీఅదో యే యగుచుండును మనుష్యులు 

తమలోందామంవటు న్రలనీమెలసీ పొందిపొనంగి యనో్యోన్వ_పేమాను 

'రాగముల సంచరించుటమా( తమే నంసారమ. వ సవశ్యశ _ర్తవ్యమగు 

విధి. కాంబట్టి బుద్ధిమంతులగు మనుష్య లు "లేనిపోని గగనారవిండవర్ష 

సనములకుంబూనుకొనివనికి మాలినమాటల. | వాంతలుపు స్తకములన్న్మియు 

ప్లట్టిపెట్టి కూడుగుడ్డలు క స్టార్థితముగా సంపాదించుకొని గృహకృత్యము 

లన్నియును (స్రీ వురుషులందజును నెజి వేర్చుకొనునేర్పు సంపాదించు 
క్ర్ోని సక లజనసమ్మతము గా నడుచుకొొను నన్యోన్యమై తిం బరంగుచు 

నాశస్నిశములు బై వికములగు నీతి చాధలనుండి శాపాడునుని లోక 

ఛాంధవ్సండును బత్యవా_ వత్యమ్షుండ గుసూర్య భగవానులకు స్మ్టివ లేచిన 
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వెంట నే ( మొక్కి- వశీయి”ా (బతుకుటమిక్కి_లి వాన జనులందశికి 

కనో్యోన్య మై తిం జెజచి పరస్పర చ్వేషమును స్వార్గపరతను హెచ్చించు 
మతే గంథము ను బూ రారా వారము-ను -వేవ ఫాష యందలి కట్టుబాట్ల 

నన్నింటి నాయాంు దేశము. నండి బుద్ధిమంత శేకీభవించి యహింసా 
(వతానుసార లె బహిమ్కరించకతీఅదు వయామయుండగు భగవం 

తుండు వేవశా.స్ర్రుములన్నియుం. (బజలు వరన్చ్సర( పే మాను రాగమ్ము 

లతో సర్టజనసామాన్య భోగ భౌగ్యము లా భవించి యిహపర ముఖ్య 

థరించుటకొర శేర్పర్చెనుగాని యొండొరులు కలహించి (బతుకు 

"సౌఖ్యము చెజచుకొ ) సయభఫెజనులగుట కె తమా తేము న్హానే 

శాదు శెలినీ తెలియని మె జ నీ కెందు కీయవస్థ? దై వనంకల్పము-వొవ్వు 

స నే కాలమున శెటబ్లండవలంు. నో యాళీం గానే జనుల వేవభావులు 

మతి సకలాణార ఇ న్ధతుం లుడకతిఆదు సీయిస్టామసారమ. గా గాలివాశే 

లును |గవాగతులును బుతున్రలునుదేవాధాముల యుత్సే త్తిస్ధతి నాశము 

లును మొదలగు నపహాజ పకృతిఐద్దతుల న్మాశవసయత్నేము 

సుంతయు న్మార్చలేవుకదా ! ఎప్పు డెట్లు జరుగవలయునో 

యే జరుగుచున్నది నెడును సీకీతువుపిట్టరా ఈుబార మెందుకు ! 

సీమనను నీయిస్రానుసారము నీవే దిద్దుకొన నొక్కింతయును సమ 

ధ్థఃడవు కావుకదా! శకాలగతులు తప్పింప సీతెకమా ? యెందుకు 

సీవిచ్చి వాంతలు కాగితములు కలము లంజనములు చేటు క నలో 

(వయాసములు ఏకీల “సాశ్టీ చేశాః శేవలోనిర్లుణశ్చి” అను శా 

యఊకేదిజకుగుచున్నదో కనిపెట్టుటన్ వన్స నీక ర్హృత ము మ ెంద్యుళ్ల 

వే దని తెలిసియుండెలియనట్లు వృధా భాంతి నెందు కల్లాడెదవనెవవా 

యోయో పలిక శ్రీ చాడుయీడు ము. దిరినమన మ్మ యగు స వాజము ఖా 

ఫర్హ్వ గుణ ఫధానండయ్యె నేని వగచినలాభములేవని రూఢిగా బెలిసి 

కొన్న వృటికిం | పాణిహీంసకొవృండు.. నుతితనతోడి పాటివాజందత్తూ 
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సూడ వనవలె సత్త్వగుణ పధానులై వరస్సర| పేమానురాగముం 

నోయిగా (బతుకుచుంట కై సంతతమ. న్లోరుచుండును వుజియు౦ 

బరస్పర। పేమానురాగములతో స్వార్థపరతమాని తనతోడిపాటివారం 

దఆని నమానభోగభాగ్యముల వోయిగా. గలసీమెలసి సుఖముగా 

నెట్లు జీవించగలరో యట్టియుప టేశము నొరులు వినినను వినకున్నను 

పల్కు_లన్ (వాంతేల నిట్లు చెల్ల డించుచుండును స్వార్థపరుండ వై నీవు 

నీ త్రోడిపాటి వారిక న్న ధనకు విద్య కులము బలములందు _శేమ(డని 

కించుకొనుటకు తంటాలువడుచుంట సీ కెట్టిస( భావమో సీవంతశ్ళ్శ తు 

వ్రల జయించి సత్త్వగుణ పభానుండ వై నన్ను సతో నమానునిశా 

నస గహమునం జూచెదవేమో యిట్లు ( వాంతల నీమనసుగరంగించు 

టకై కలమునం గన్నీటినము_వముల న్లల్పించుట శా న్యభావము._ 

జనులంవ అనో న్వ_పేమాను రాగములతో 6 లసిముంసి *జీనకాం 

పా_శానుసారముగా _బకుకుటకై పెద్ద లేంనాడో వన్నినవాక్యములే 

చేవములు కావున బారుపేయములుా గృ తిమము లేగాఎపంచభూత 

ములశలె శవాజములు కావు కాంబట్టి వేనములు వేదాంగములు 

మొదలప్టాశశవివ్యలన్ని యును ధర్మసం్మ గ పహోర్థ మై బుద్ధి మంతులున్ 

సర్వలోకహి తే వషణులగు (పౌచీనులు పన్ని నవన్నా ము లే. 'కాంబట్టి 

చేశకాలపా_(కానుసారముగా వర్తమానకాలమం వష్టాదశవిద్యల 

న్లల్పించుకొనవచ్చును 

బతుకుతెరువు 

సక్షలజననమ్మలతే మై న నర్తవకల వారి కొజకు మ్నాతమే (త 

స్మా_ర్తకర్మమలు వీధింపంబడెను గాని ఒరులకష్టమాూన (బతుకునాలి 

(ముచ్చుసోమరిపోతు బూక్ కెంతమా(తేము న్లానేకా దు 
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(బ్రతుకున కవశ్యముగు కృపీ. వాణిజ్యము పశుపాలనము. దుష్ట 

శ తుమర్లనచాతుర్భము గృహావస్తాద్య వశ్యజీవనసదు పాయవిర చనా 

చాతుర్భమ._ సకలశిల్చకళాకాశలము. తోం దనతోడిపాటిచారి న్చుఖ 

పెట్టి శానసుఖషడ నేరనివాండ గవలష” మార్థబోధిక మ లగు చేవ 

శాస్తా) భ్యానమునకును (తస్మా రవిధానములు జరువుట కెంతయు 

సృవికిరాండు పనికిరాడు. తెను జుంగని నంన్మ్భృతంబు తె న్నే మెజటుం 

గున్ _ నేర్చుకొని నెజవేర్ప్చుకొనకతీరని సంసారికృత౪ములే చేత 

గానివారికిం “గేవఅ పరమార్థ సాధకములగు (క తస్మార్తకర్మమః 

లాచ ౦చు నేర్చెన్నటికి స్టుదుర నే కుదురదు. ఉట్టికెగర లేనమ్మ స్వర్ష 

ముక కెకుగురును? వంచకులుటక్క రులుతుంటరులుదుర్యననాస కులు 

శేవలస్వార్థవరులుక _రృవ్యాక_ర్హవ్యవి వేగము లేని లెలినీ తెలి యనిజ్ఞానలన 

దుర్విదగ్గుల.తప్ప..జ వమ. లువిడిచిలొట్టలకుదిగుసబ్లు దనణోడిపాటివా 
రునుదానను సుఖముగా ఎరస్పర పేమాను రాగము౯ తో, బతుకు నెల 

'వేర్చుకొ నందగిత సుఖజీవనోపాయములనః సంపాదించుకొన టమాని 

గగనారవిందవర్ల నమగు శేవలపారలౌకిక్ట వయో జనముల గు (శత 

స్మా ర్తకర్మాచరణ మేలా? తనతోడిపాటివారి నో శ్రసపుచ్చిశవ్ట పెట్టక 

తనక హ్టైర్టితీమునం దవకుటుంబమ ను సంతోమ పెట్టి తా నుభఖించిన( 

జాలును_ కేవల ముముక్షువులకుమవూ. తమే యుద్దిష్టముగు వరమాళ్ల 

విచారణము మాలయూల్లో మంగళాష్టకములవ లెం గేవలన్మి దాహార 

విహారసౌఖ్యసంపాదన (పయోజనమగుసంసారముననివృలను లగుట 

యేగాక నగువొటుకూడ గాడా? కాంబట్టి వేద వేదాంగ వే త్తల చునియు 

(శ తస్మార్తకర్మనిస్టాపరులమనియు స్వర్తమునకుం దమకున్నెలెడదే 

యెడమనియు తమ భావ సంస్కృృతమనియు నితరులభామయప భంశ 

మును మైచ్చితనువియ. వమ్ము ను చ్లవుణ్యమునకశే కరాడుగుడ్డ లిచ్చి 
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యంవజిక రన్నముందు గా సాదరింపనివారందణుశు నా_స్టీకులుంగుల జా 

వులగియుఅగు వారుఉదరనిమి తంబవాకృత వేవమన్నట్లు అవివేకులు 

పామరులు: విచ్చి వారును మణీయుం దమ్మును వీముఎట్టగావించుకొని 

లోకులవు బెవరించి (బతుక నెంచిన మోసకాం్మడు 

అట్టివారి మాటలిట్లుండును _ ఓహో సెట్టిగారు! నే నేమని 

మనవిచేసెదను నేను పోమయాజులనుగచా, యబద్ధమాడను చిత్త 

గించితి రా నాపీలుక, నానామములు, నాచేతితడియంగవ,స్ర్రము, చిన్న 

రాగిజారీయును బక్క_పూంకు నా భోజనము రాతి వాసెనపో అ 

దానిలో నంచుకొనుటకు బపు పచ్చ భ్ఫూరుగాయలు, ఫలావోర 

మైనవి గ్ముట దొరకీనన్ని పాలు నొసోమిదేవికి బదా జేండ్త వయసు, 

నా కివుడు డెబ్బవవపడి నేను బెండ్లాలవులి నిదివజు కె దుగరుని మాట 

దక్కీ_౧చుకున్నాను ఇపుడు ముసిలిబోసిపులనై యీాపెవుు మోనంటి 

ధర్మాతంలనపోయము చేత బెండ్లాడీ ఎల్లల న్లనుచున్నాను కాంఛ్చుర 

మునకు నే బొల్తిగాం బనికిరా నై నప్పటి 6 గాచెడిపోదా? కాంబట్టి 
మా శో తియులలో “నూంఎరివిడుచుచున్నవ్పటికిం బెండ్లాడు మా 
దిక్కుమాలిన చావు చావక తీబినిగూనివంపు మరియాద _ అని 

అందురు సె యావల నగ్మ్నిహో(తేమువేళ యగుచన్నది చి త్తి 

గిందుడీ, మహోనుభౌొవుని చవురమందలి శో(కియులు వట్నా(స్రు 

పండితు లందజము మోాతరణోపాయమునశకె తెచ్చినాను చూడండీ 

యీమపోత్ముండు "వేదపండు రాజసూ యాంత శే"తకర్మమ ల్కు వీతృ 

మేధాంత స్మా_ర్తకర్మములు జేయించుటలో నింరవాండదివఅకు కేం 

డిక ముందు పుట్టండు. వ్యాకరణమా పతంజతే. తర్క_మా గాత 

చముంబే. హ్ బృహస్పతిం జంవీ పుట్టనాండు- -వేయేల సగ్వత_ శ) 

నతం తుండు దర్శనములన్నియును మున్మూటికి నకల వేద శా(స్రుము 

లన్నియు నిమ్మవాసీయుూసొన్నశే “శృంభాన నరం ఇ భుశియ్ల 
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తధఫళ _పాముఖ్యాఖ్యాన _పఖ్యాత్షర త్వుభిత త్రుక్తావ చ్చేద్యా 

వచ్చేదశావచ్చిన్నఖభయ్ - వససర్ - మేన పరిమృృత 

_వకృతి వురువ చతుర్వింశతి త త్వాకాశపం చాంగానాహత మణిపూర 

స్వాధిష్టాన (బహ్మా_పళయ సమాధ్యుచ్చిష్ట (ఉమాణ (వమేయ 

సంశయ సంశయ దవ్యగుణ విశ్లేపణావశేపణాది కర్మా భావ 

సమవాయ కారణచ, కకదోపా నవస్తావస్తానుప్పగదు రారూఢ దే 
ఠి ఛి ౧ లు 

స. ల్యే త్యాహ పలాశఖాంఛిన త్వా వర్వీ హోమ ఫురోజాశ స్వివకృ 

వృ క్షణ మదమత్ర్తాం జాంబాలిశేన కశ్చి న్మాంయభ్యత్య శ్వకంవి నాశాలా 

(పవేశావభృధస్నాన యజ్ఞో వపీతసూ త సీపీ డనోదకం| తిఃపరివిఛ్య 

“భార్భూ వస్యఃి మంతి పాణాంత మోడశ వె దిగ న్మా లాం 

(బవ్మోన్మి” యేమిచెప్పుదు సెట్టిగారూ! యిమ్మ హోత్ముండవ తార వురువ్యుం 

డాలాగుకాదు సాహ్రైంగపడవంసిన దే చూచితికా యాయూరి జ 

'వేదాజ్య వే తలము ree మాతో నే యిప్పటి గొ తి 

_బాశ్మాణ్యము సిలిచియున్నది చిత్తగించండి _వాహ్మరధ కో తియ 

శిరోమణి మహామహోమహామహో పాధ్యాయ పండిత సార్వభౌముని. 

(గ్రింవడుగు పెట్టనీ మాపొండరీకయాజాలుగారి. కివుడు డెబ్బ బేండ్తు 

చాంటినవి గాని యింకను చేయపలసిన మపహోవత మొక్క_టియే 

తరువాయి ఇంతలో | గవాణార మపల్నికుం డయ్యెను- సపత్నీకుయ, 

కాని యజము చేయనరు (డు కాం డోహో మా తాతతండ్రుభ్యు= 
(వ బా 

కుబేరునకె నం గొజంతకలదుగాని మరు నర్వసంవత్సమృద్ధనుంతులు= 

“అగ్ని మేవవరూధంకృ తా” అని యన్నా ౭కు. మిావంటిధ ర్మా త్ను 

లీమవోవతకర్మ సకలజన బావోటముగానలిపించక తీటదు_మిా భాఠమ్మ్యు 

చూచినారా ! లక్షరూపాయలు నగదున్న దొశళవెదికువకైన 

మొాచణారు గిచ్చివాండా “వేదవిజే ఖలు వతం వ తమ్ అన్నా (డు 
జాలీ ఇంటీ ఓ 
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పదుశాచ్చేండ్త కన్యక లోసాలుక్రీండుచున్నది పుస్తె ముడివేయంటీ 

తతువాయి. రెండువేలరాపాయలునగలకు నాల్లు వేలరూ పొంకలరో తేజా 

చేయటకు కానళలె నింతపండితుం డపల్నీకుండె కత వృర్థైనప పక్షికి 

కుంటకు _లొహ్మణ్య మిష్టపడ దీపుణ్యము వీరారు వక్కంచుకొళ్ళ 

వేమయ్యా కుబేరుడంను es పామి నెల 

లే దీయాబువేలదూపాయలను” _ అని i 
కే 

జే 

విళ్వహితకాంక్ష 
Pe 

అఆువదిలక లసంవత్సరముల కక మాణు (కమ కమముగ్న్యా 

సూర్యునకు మృర్త్యలోక మంతయును దగ్గరమొ యొక్క. తషణముత్త్నే 

భపష్మమై యాకసంబున నంత ర్హితమగును వీవప నాసూర్యగొళము 

కూడ వాయ్వగ్ని జలపృధత_త్తగము లనో్టోన్యము శలిని భుసిభపించా 

సమ్మ వములు పర్వతేములు నదులు వనము లాకానమున6 గలా 

భూమండలముగా నేర్పడుచున్నకొలంది నెనుబదినా ల్తుకోట్రజీ నరా సూల 

నానావిథోద్భిజ్ట న్వేదజాండడద రాయు జ జీవులు “ఖాతా య్ 

పూర్యమకల్పయత్ ” అను (శుతిచొప్వునం _్రక్యేకముగా (స్రీఫూ) 

వగ్శక్తు లేర్చడీ జుతుధర్మముననుసరించి యుద్భిజ్ఞములందు స్యేవ భముక 

లందు నండజములందును జరాయుజములందుం బొడవము కీట సరీజ్చేయజీ 

వశీ మృగమనువ్యుజాతి జేీవాములందు సమానాకారములనున్నా (క్రీం 

వ్లుంవ్వ కులు బుశుధర్మానుసాతముగా మిథుభములు శట్టుకొథి యేమ 

తమపోల్కి.. (క్రీ వుంయూపసంతానము స్లన'"మొదలిడును సవాజద్లీణాణక 
బుట్టిన కీట సరీన్మవ పన్నీ మృగ నరులు డేవయోఃకు లనంబీక్టిశిక్ల 

మొట్ట మొదట (ట్రీ పుంవ్య కుల పరస్సరనంభోగముఖలన౯ గబిగిటో 
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జీనాధారులు ద్భిజ్ఞ నే దజాండజజరాయు జ పాణులు మర్యు లన 

జడ్కిరియాను_ర్వజీవులు సృష్టి వెందలు ముప్పది రెండులక్షలయేండ్ల 

శటికున్న కాలము కృతయుగము. తరువాతకలిగిన జీహధారుఅం 

సదాజులక్షలయేండ్ల వణకు న్వెలసిన కాలము _కేతయుగము వీవవ 

నెన్నిది లక్షలవత్పరములవజకుంగల సక లజంతుసృష్టి.కాలము ద్యావన 

యుగము కొట్టక నకు నాల్లులక్షలవర్గ ములవట కున్న కాలము 

కలియుగము పిమ్మట నజువదిలత్ష లవటు శకెట్టినృష్టీయును లేకున్న 

శాలము |వళయకాలము ఇట్లు తుద మొద శ్రీితుంగం దరము కాని 

చపజు వదిలశ్షలసంవత్సరముల గడువు లెన్ని గడ చినవోలోక బాంధవుం 

తును కర్కసాక్షియు జగచ్చమువునగు గూర్యునశే యెలుక కృత 
యుగమున మ_ర్హ్యధర్మము నూర కొక్కతీరుగా నుండును (కేశా 
యుగమున నొళవంతు మా అబొచ్చును.. ద్యాపరము ధర్మమున 

వగ యుడిదొడుశగు చు మూజుచుండు. కలియుగమున ధర్మమంత 

ఆన్న నగము న్నిలుకడ నెట్టుమాజునో యానూటువలంభాడC 

ళోల్చనలవిశాక |పఠతిక్షణము మాటుచు యొక్కి-ంతయును వ్యవస్థల 

కేశ శానురాను నన్నగిలి తుదకు నిశ్నేనమముగా మ _రృ్యలోకముతో, 
శయాగ్నిపా లై వశించును.. చెట్టచ శ్చెడు కాలమునకు. గుక్క 

తూజోివించెలన్నట్లు “కలౌ పంచసవా సాణి జాయే వర్ష సంక్లరఖి” 

ఆనుశీరుగా నిపుడు వర్గసాంకర్యను పొడచూపెన  శిష్ణాణారము 

లశుగంటును..  దుస్సాతంత్యము దురభిమానము  కుతర్క_తు 
విజకీఠ భావచయును జెరుంగం దక్కినజంతువ్రల సంగలియ్ మోకాని 
తడున్యులందు మర్యావ శాబుమాణ/ఏచుండెను.ఇ వుడా జేయ 

పో హేయమెద్దియో యెనవం౭జేజాతివాండో క _ర్వవ్య మెద్ది మో 

క్రకయరాక గచచినొదు వేలంవత్సరనుల। కీందటలాడ (పాచీనుల 



మూడవ పశాశము $15 

యందు నిప్పటివారియం దచ్చటచట ముదిరిన యభావచేష్ట లున్నవన్ 
నిశ్చ యించునంతదుస్థి తిలో ధర్మమున్. బగంగు చున్నది _ వ్యజిటి 

న్యాయను గా. జాతంర్వర్ష మును శిష్టాచారమును నామమ్మా ఈ 

వశేవములయినవి ఓయీ | యెొచ్బటిధర్మ మప్పటి చెప్పటికుల 
మర్యాద లప్పట్టివి సీ కెందు కీయరణ్యరోదనమనినచో.. ““వటెకీ 
వంకలున్నవిగాని నీటికి వంకలున్న వా” అనువట్టు కృత లేశాద్వావరో 

కలియుగములం చెన్నండే న “సోయం జేవద రి అను న్యాయముగా 

నెచ్చటనున్న వ్పటికి జీవదత్తుండు మూాజండుగా ల జనులందటు న్ర్లలన్ 

యన్యోన్య! పేమానురాగముల నున్నపుడు ఆరోగ్య మయి వశరీరము 
నకు మందవసరములేన ట్ర వాంత యవసరమేలేదు _ నోర్మూనీ 
ఫొనుమోయీ[ వతిక శీ ' యారోగ్యముదవ్పివపుడు సీ వెన్ని వింశ 

ములు పెంకీతనములు కట్టి పెట్టుకొని మొబ్లో మండోమందో యనవా? 

ఇవ్పటిజెనమ. లేమియు6 భోల్చపఏలుకాని జన్నియ నున్నారు నిక్క మే 
నారోగ మే చే గుదుర్చుకొననేరనుగాని నాయిరుగుపొరుగులు హోత 

నుంట నావారుసుఖము౦ట చూచుట నాన్వ భానముగాన చిట్లీ వాళక 
మొకనముంచై. యిష్షులు నాతోడిపాటిమంచివారలు సుఖపడుదుళో 
డొడ్డబుద్ధినలరు దురుగాక యని కోర చుంటిని లఇంతకును జేహన్మ్యతి 

యున్నవ్రనుక నహంశార మమకారయుతు.డై తన్ను న్దశేకంో 
చేఆుగా విశ్వము స్పరికించకతీఅదుకనుకం బరోపకారమూన కద్దుల 

దాపలు నానారమును ద్యజించి పరోవకారకవవార్తనముం జేటోసో 

తశశూన్కి. నెజు వేర్చుమని నర్వశక్తియు సర్యశ_ర్తయు నిర్మలాంత 
రంగ పశాశకుండగూ వాసుజేవు నహర్నిశము న్వేండుచు-జీవయా[ తశ 
౫డనవు చు. బుద్ధిమంగుండు లోకులంవతీచేత మంచివాం డనివింతు 

సొనునుం యావజ్జీవము “సశేగ్లేజనాః సుభినోభవళతు) ఆశ 



$16 జగజ్యా తి 

మర్మ తేముకన్న వగు మనుమ్యుండు జవీంచందగినమం (త మిం కెద్దియున్ 

లేము తాంబుట్టకముం దున్న తనస్థితివ లెం బేహ త్యాగము విదవ్యా 

గలుగు తసస్థితి “యేమగునో చై వమునశే యెజుక కావున ఫలాపేక్ష 

ఊద్టీయు నాని శీశల లోకోవశారమునకే తన జతుకును వినిరెటాన 

ప్రర్ఫుశొను: నుపొాయనమునే మను లష్టైావళవివ్యల నుపటేశీంచి రని 

మూుమ్మాట్లిశి నమ్మూకొనవలయును ఇది నా నమ్మకము మటి యీశా 

నుతముతో నెన్వ నె న చేకీభవించినయెడ నుపకారము. పొంది దు రేవెోా 

ఇకుసి యిట్లు సిదాహోర సౌఖ్యమునై న నుపేశ్షీంచి యీ (గంధమును 

రచించుచున్నాండను స ర్వాంత ర్యామియగు భగవంతు డీళ్ళతి నౌ 

ఫాగించుగాక he 

మానవ జీవన రహస్యము 

+ మొట్టమొదట స్వతేర్యతముగాం. బుట్టిన (మ్రువురుము లీడుఫకు 

వ్యచ్ని- యన్తోవర్గముం |బేమించి కవగూడి తమకుం గలిగినశిశువును 

జన్నెందేండ్ల వజకు6 బెంచి యింక నీయిచ్చవచ్చినట్లు (బతుకు మని 

విడిచి పెట్టి మణీ దాము కవగూాడక తమవుట్టుటకును వమయన్యోన్య 

(తీమూనురాగములకును దమకుం గలిగిననంతానమునకును మజియుం 

వతునలె సృజింపంజడీన యితర జేసాధారులకును దవ.కుం (బత్యక& 

ముఠా దోంచు జగక్కా_ర్యములన్నింటికినిం గారణమెద్దియో శనుకీ 
గొనుటకై తమ మిగిలినజీవితనును వినియోగించుచు బుపి.దంపతూో 

లకనాం బరంగిరి 'ఆబుపీ.వంపతులకు. బుట్టిన (స్రీలు వురుము లనో్ట్ 

న్యమ్యుం ( జేమించి యీడుసకువచ్చి పూర్వులవ లె నొకనం తానము 

నమ్మ కమునం దృ్రినడయంజాలక బుతువున్నంతవణికుం “దొ 

వెండటం (బేవింంచిన వురుమునే యీ చేవించుచు నడవిలో వల్కల! 



28] వమమాండ వ (వకాశము 91? 

ములకట్ల్టుకొనుటయును బదిపేనుగురునజకుం గుటుంబను లువేరి 

యొక్క_చో6ం గటీరములు నిర్మించుకొని కాంఛుగరములు చేయుచు. 

గంవమూలఫలమ. లచేతమా._ తము జీవించుచు బువీఎంతథి వారమని 

తమతమమూూలపురుములను _(బత్యవాము న్మరించుకొని వారీయయో 

నిజత్వవ. హృత్త్యమును మతి యుక్క_ సంతానముతోమూ[ తమే యా 
వుణృదంపతులు సంభోగ వాంఛ న్లట్టి పెట్టుకొని పరమార్థవి వారణ చేత 
నూతమే తమజీవయా( త. గడపుకొనంగలిగినవతమును గొనియాడు 

కొను చుం బరస్పరోపకార మొనరించుకొనుచు నడవలోనున్న మేంశల 

నావు నృచ్చిక కావించుకొని పాల్ఫితుకుకొనటయు దుంపలుడుక 

బెబ్లుకొనుటయు నివ్వరి వంచుకొనుటయును గాలలతూ వరన ర 

ములను భూమిసికాగు చేసికొని వండించుకొనుటయును దమపాడివ ట 

లకు దోడుకమ్మని సూర్యచం[దులను జుక్క_లను గాలి వాన యగ్ని 

సీరు భూమి చెట్టు పర్వతములు సదులు మొొవలగుదగవ. న గగియ్నా 

వస్తువులం దొకశ క్తి యెద్ది యో యున్నట్లు భావించి యట్టి వేలును 

దగు బతుకు సౌఖ్యము నభివృద్ధికావించ -వేండుకొనుచ (6 చాను తిను 

పదార్థములను నావేచ్చునకు మొట్టమొదట నివేదించి పిదప చా 

మనుభవించుచుం దమ వుట్టుకకుం 'బెరుంగుటకును మజీయు మృతికి నార 

ణముగాం నెద్దియో దైవ మున్నవనియుం దా మంద అనో నో పకా 

రము గావించుకొను వారై వనును "వేండుకొనుచుండి నయెడలం 

దామ.కోరినట్లు తమ బతుకు వోయిగాం గడచునని దృఢముగా 

నమ్ముకొనుచుం దమతవుమూలపురుషుల క తిగాతమవశిష్థకశ్య ప 

భృగ్వంగిరభర ద్యాజాది సప్తర్షి నామంబులిడి తద్దో తభవులము తా 

వని నలువదితొొమ్మిదిగోతములవారై మతీలెక్క-కు మిక్కి-లియెన 

య కరగ తయాఖక చామరతంపర జగమునందు. జిన్న చిన్న 

కొరిడవ'ల్లైంందుల 'బెక్కు కావల నివసించందొడంగిరి. జనసమ్లాన్లా 



లి (ప్రి జగజ్ఞ్యోరతి 
pa! 

వధికమయినకొంలది శాకాహారము దొరకనిచోట్లంగూడ నివసించి 
చేపల మృN॥మాంసము/హూడం దినకర్ విధిశతేనిచోట్లంతాడం గెొందటు 
ని సీ కందొడంగి. నూఎములు 'మొవలగునసీతిశ్ాధ ౦ దాశటి వెజ్టిచే 

చేతంజిక్కి. న శాకమ.నుగాని యేజంతువునై నంగాని తువకుం దముతోడి 
వాటి వారివిగాని భక్షి ంచి (ఎతుకు సీల్పుకొన నానీంచిరి ఈవిధముగా 
మనుమ్యుసంభుము ెరంగిసకళొలంది జగమం దన్ని చోట్లకును వ్యాపించి 
శేవలము మంచుదిృికమోందన వతి మండుచున్న 'యెడారుల 
యందును బరగతములందును సదులందును నరులవేతను సము వము 

చేతను జొట్టంబడిన చిన్నచిన్న ద్యిపములందు ఫరో రారణ్యములందును 
నివనీంచి శాకాజోరమ నకు. నూాంసాశనమునకుంగూడ నల వాటు 
పడికి నంభోగవంన బు మౌానకొన లేక బుతురజన్సు బొ త్తిగాం 
గట్టంబడినవజకు (స్రీలు. పుకమసం యోగసౌఖ్యమున నోలలాడుచుం 
వయ బతుకుల బొడిగించుకొం.టకై లావో ఏడార ములను గంపా 

దించుక్రొన టనే తమఎల్లలనుగాడ నమ్ముకొ నంబొచ్చిరి భూమిని 
బ డించుక్రొ ౫ టకై మణీ పాలకీొణకును మాంసముతిన టకొ అ వై 

వివిధజంతువ్రు ను మన. మ్యులనుగకాడం (గయిమిచ్చిగాని బలాత్కా_ర 

ముగాంగాని దొంగతనము మోసముచేతంగాని స్వాథీనవర్చుకొను 
చుండిరి శరీరబలము వతి బుద్ధియు పాయముల నామర్థ్వ్యముగల (త్రీ 

గాని వురువుండుగాని బలహీనులను 'జేత శానిమన మ్యులను జలితును 
లను వనవశములోన. ౧చుకొని య థేష్టసుఖము లనుభవి. చుచుండును 
జగమందుం బెక్కు చోట్ల లెక్క ంవవలనశవి కానిగుంవుగుంవులుగామను 
వుల వాడి యొండొరులం దమవశము కావించుకొని యు భేష్టభోగము 

లనుభవింప నానీంచి పరన్పరక లవాముంగొని జయావజయంబులసుఖ 
దుఃఖంబు లనుభవింపంబొచి రి కేవలము స్వార్గపరు లై కుక్షి ంభరులై 
భమ్బాభత్యన'వేకము లే* తమస్తౌఖ్యము కై తమగక్షం శు వెజగునే పాణి 



మూండవ (పకాశము §19 

నేన హింసీించుస్వ భావముకల వారు మనువుఇలలో రాక్షసులు 

(క వ్యాదు లనురులుం బూర్య బేవత అనంబడేరి. చేహమునూ తను 

భక్షి 5జయజడునుగాని న్యవ్నజాగత్సువు వు  బకికించుసాత్ని యగు 
చై తథ్యము టేనోతిరి క్రము న్నిత్వ్యమని తెలి త ఎజేవాము నువే 
శేంచు న్వభావముకల మనువులు సురల. చేవతలు మునులు 
_బాహ్మణు లనంబరంగిరి. తోడిపాటివారికి రాక్షసులు భీకరులు 

మళీ _బాహ్నణు లనుకూలురు. మొ త్తముపె మనుష్యులలోం గేవల 

శాశావోరులె యేమివచేతనై న దంతువులను జంపనొల్లకి తమ 

తోడి పాటి వారికి సంతోవకారులై ఎవారుజేవతల. వటి మూంసాళను 

లై లోోకంటకు లై జీవహీంసావరు.లె నవారు రాశ్షసులు.సుఖదుఃఖము 

లను రెండు నుషేక్షించి స్వార్గ పరత లేక శేవల లోకోపకారషరాయణు 

లగువారు మనువ్యులలో "జీవతలు భూసురు లనంబడుచు నిత్వమన 

స్పంతుపి కి బాతుల జనవమురణ ఎవాహాయాపకసనంసారమునకు 

సాక్షి మ్మాతులై యుదానీనులై యరివడ్యర్షమునకు లోబడక జీవ 

న్యు క్తులగుచున్నారు_ ష్ పరస్పర కిలవాముల చెడ తేగ 

కరిమడ్వర్ల మునకు జిక్కి సక లవివయభోగన్య ననమగ్ను లె తమ 

సౌఖ్యముకై తమతోడిపాటివారి నెల్లవిధముల కాధించుచు బుద్ధి 
మాంద్య్యమ.ను హెచ్చించు మద్యమాంసాశ నమ. లకులో నై నక్ష్సందన 

వని తాదిలంపటమును వవలలేనికూళలు రాక్షసులు ఘాతుకు లాత 

తాయులు నృశంసు లనంబడుచు జసభీక రుల యవి వేకులె తాప 

_త్రయాభీలదావాగ్నికి మిడుత లగుచున్నారు తనతో డిషాటివారిదేహో 
రొ గ్యాభివృద్ధికొ ఆకును మరియును వి వే కాభివృద్దిని గుటి.చియును దా 

నెట్టియిక్క-ట్టులు పసైచియనం బాటుపడు వారు మనుష్యులలో. 

(బత్యక్ష బేవతలు భూసురులు మునులు నమువోత్ములు (కాహ్మణులు 

పండితులు నావరింపవగు వారు శేవల స్యార్ధపరులె కుశీంభోరు తె థి ఇ a 
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తమచేవాసాఖ్యము కొజకై లోకులం వీడించువారు రాక్షసులు 

(కూరులు దుర్వ్రసనపరుల. త్వ్వ్మదులు చండాలురు మ ౬న 

౫ ర్రింవదగు వారు- అల్బసంతుమలు శాంతులు న్నన. మ్యులలో 

ను_త్తములు మజియానపోతులు వంచకులు న్ననుమ్మ లలో నధములు_ 

ఉ_త్తమాధముంకు నడిమివారు మధ్యముల._ సృష్టిలో మొట్ట మొవట 

మనుమ్యులందు. గేవలము త్రములున్న కాలము కృతేయుగము. కృత 

యుగమునందున్న మనవ్యనంఖ్య _ సెట్టించినకొలందిని _కేతద్యావ 

రములందు మునువ్యులలో మధ్యము లధములు బొడంజూఎ కిలియుగ 

మునందెక్క_డనో కోటి కిదణు ముగ్గుజు తేప్ప నుత్తములు లేనే 

లేరు కృతయుగమందున్న మనుమృనంఖ్యకన్న రెండు రెట్లు (లేత 

యందును (లేతకన్న నాల్లు రెట్లు దాగపర మందును చ్వ్యాపరయుగ మః 

కన్న నెన్నిది రెట్లుక లియుగము నందునుమనువ్యులసృష్టి స్థితి నాశము లధిక 

మగుచుండున “పెరుగుట విజుగుటకొలజే ధరతగ్గుట పెచ్చుకొఅకే 

తథ్యము సుమతీ” యనునట్లు కలియుగమునం చెంత విమయభోగ 

సృష్టి సంపాదనోపాయము హెచ్చుచుండునో న్వ భావముగా నాశక 

సాధనముకూడ దానితోనే పెరుంగుచుండును ఇంతకును జగత్సృష్టి 

మొదలు కాల్మ క్రమమున రానురాను వితపకొలమున స్వార్గపరత 

ముదిరినకొలంది నీకలికాలమున మనువ్యులలో ను_త్తములు నామ 

మూ. తావశిష్టులుకాలా నధమాధములలో శేవల స్వార్థ వరులు 

న్యూతము లోక దోహులయి చండాలజాతిగా నేర్పడీ యొక్క_టియు 

కుక్క_ముజీికి గా 6 'బెచ్చుపెరింగి యల్పాయువులె పుట్టి పరస్పరకలహ 

మున గిట్టుచుందురు తప్పనిసరి మిన్ను విణిగి మోందంబడీన నాంప 

నెవరితరము ? కాలకృత్యమును మాస్ప నేరిశక్యము ? కటకటా! 

జగమంచదెక్క-డనో యేమూలనో యొకొరిద్దలు నాబోంట్లు “వలదు 

వావన్నలారా ! మనలోమనకుం గలవామెందుకు? కోరికోరి యశాల 
ప — 



మూండవ[(పశాశమను లైల] 

మృత్యువు పాలయ్యెద రేల P కొంచమైననుం దగంబరిచి కుడువ మేలు 

మనువ్యులందణజు న్ల్హ-సీమెలసి పరస్పర వేమానుళాగములత్ సెమోాన 

భోగము లనుభవించంగలిగినవుడు |పతిజనున కొళవిధమయిన నిత్య 

మనస్సంతుప్రి కలీ! భౌదలి యంవజిని జీవన్ము కులం గావించు” నని 

యి'క్లుంతే కాలమున. గన్నీరు నము[దమై యుప్పొంగ బతిమాలి 

(వాసీసను నోటిమాటలం బోధించినను నిక్కముగా నరణ్యరోదన 

ముగా- ఘోరకలి కాలము కావింపకమావదని 'తెలిసియునిట్ల వాత 

(నాంతీలం చెల్పుచుంటకూడ నవాజక్ళ ఎట్టి మే 

సరియే- యొవ్వరిరుచి యెట్లున్నను సుఖజీవిలేచ్చ యందటికి 
సృమానమేకదా 7 స్నాభిలపితసాఖ్యమును సంపాదించుకొ నందగిన 

యుపాయమునే పరవుకారుణికులు నృర్వజ్ఞులయిన గాత ఒవ్యాసాది 

మవారులు వేదశాొ(నుముఖములం బాక్చతులగు  మనుమ;ఖలకు 

SL a నుపచేకించి సక శ్చ ఆ we 

(శైతస్మారవిధులుగా లోకమునననాదికాలమునుండియను మనుష్య 

లందజుశు ేశకాలపా తానుసారముగా వాడకొ౫ చున్నారుశాన 

౧క్కు_ము గా చేశకాలపా(_కానునారయుగా మునులేర్చ్పశ్చన వౌ నవ 

పద్ధతు లెవు చెట్లు మార్చుకొని వాడుకొనవలయునో యానంగతి 

స్వార్థపరత లేక శీవల లోకోపకారపరాయణు గు వేదశా(స్రు వేత్తలు 

(పకృ తానుసారము గా. జతుర్వి ధాభినయమూా లముగా నిట్లు దెలుప 

వలసివచ్చెను “ోతినకరుచ్చి చొరకలోంతు తెలి జువిన్న ట్లూఎరితీయు 

చున్న వానికి వాని బతుకు కప్తేమములు తెలియన్రుగా? సర్వ జగత్సృపీ 

లయశకార్యములకుం గారణమగుకాలము న్ని -రేశింప నెవగరికిం దరము 

కాదు సూర్వాదినవగహగతుల ననుసరించి జగ త్కార్యము 

లన్ని యుం జరుగుచుంట సర్భజన వత్యతు మైగప్పటికిని (గవానకత్ష త 

ములకన్నింటికి నార ఇ 'మెద్ది యో తెలియందరము కాదు కాబట్టి 



క్తిలిల్సీ జగక్లో తీ 

మినుషో్యదిసర్వ జంతువ్ర లనుభవిం చుక వ్హకులకు “ఇడపింళ్థమ్” అని 

వలాలకారణను నిర యింజీశక్య మ. కాదుననుక నట్టి తుకాలకాణము 

నకు చె వమనియు నదృష్టమనియును గర్మమనియును విమ్షువూయ 

యనియుం చెలియందరముకాని యొద్ది మోత _త్హ్యమనియును "వేద శా(స్రు 

ములు పల్కు_చున్నపని "పెద లనుచున్నారు భూతభవివ్యచ్వ_ ర్హమాన 

కాలిక కార్యములు కొంతవజకు శ క్రికొలంది కనిపెట్టుటకంకు మను 

మృండు మథెందుకై నను సమర్దుండుకాండు వపనినై నను నెజ వేప్చ 

టకై తలపోసి, పయత్నము చేయటపౌరువము వతియున్దార్యమును 

ముగించుట చై వనశము కాబట్టి లోకములో జరుగుచున్న. మంచి 

చెడ్డలకు మనుము _6 దేమా తమ. న్లర్త కా నేకాండు “సారీ చేతా, 

"కే వలోనిర్దణశ్చ” అన్నట్లు మనుమడు శ్ల్రీవలము సాకి మా(తుంజే 

కనక నేను నాదను నహూంశారమమకశారమ. లు పరర్ధము గా. బొంద 

రాదుకాని యట్లుపొంగు చుంబొంగుచు. (గుం గుచుంటకులాడ 

దై వమే కారఇమగుట నిన్నంచేహముగాస “నానుకోచంతివండి తాట” 

అను భగవ దా (కముచొప్వున సంసారముకిటుకు తేలింకొనునద్భష్థ 

శాలురగు పండితెలకు వేదశా(స్త్రుమ..తోం బనిలేదుగాని యహం 

కారమమకారదూవీతులగ పామరులకు మాతమే వేదళా(స్తుము 

లుద్దిప్టములయినవి 

("తస్మా ర్హకర్మములన్నియు నాయుర్వేదాంతర్భూతేము లై 

మనుమ్ములు సీరోగము గాం వీల్లలన్లని సుఖముగా నూజేండ్లు (బతుకు 

వె వ్యనాధినములనే చెప్పుచున్నవి “ ధధ్నేందియకామస్య 

జుహుయాత్ *” అనుటచేత దధిభక్షణముచేత ఏిర్వపుప్తే కలుగును 

“మృ లేవవర్ధ లే బుద్ధిః” ఘృతపానముచేశ బుద్ధి యభివృద్ధియగును * 

కొన్నికొన్ని వస్తు వులగ్నిలో వేల్చినవుడు కలిగినపాగ యొడలికిం 
బట్టినపుడు కొన్నికొన్నిరోగము లుపశమించి మనమ్యుల EGS 
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మిచ్చాటయ్గాక యాపొగ యాకనమునంగలిసి వర్ష ముగురియుటకుం 

గాడ గారణమగును కాయిట్టి ““యజ్ఞార్చేర్థ నః పర్ణ న్యాద్వృష్టి ౪” 

అని చెప్పబడెను కాంబట్టి వర్ష మువలన సన్వ్యము-సన్య ముతినట చేత 

బళువు లభివృద్ధిపొందు చున్నవి కోనుక్ చే “పళుకా మో హ్యేలేనయ 
జేత” వురువ్యపయత్న మావిధముగాంజేసీవ వళువృద్ధి యగునని 
వెన్నంబడెను “యో వృష్టిశా మో యో అన్నావ్య కామోయః స్షర్ల 

కామః ససాభ గణస్తువీత” ఆనటచేత మానవులకు దమ్మ బతుకు 

సండతీ భీన్ల సౌఖ్యములు చేకూర్చుకొనం వగినసాథనములచే 
(శతస్మా ర్తవిధులన్నియు నుపచేశించుచున్న వి వదోపరమార్థము 
స్వర్హము జీకూరునని యాస పెట్టినన్హాని లోకులు సరిగా నెవధ సేవ 

చేసి జెబ్పనట్టు తిరుగరని మునులు (_శౌెతస్మా ర్త విధులందు. జెబ్బన 

పారలె"కిక సౌఖ్యములన్ని యా పీనంసారమం దనుభవించంవగిన సౌఖ్య 

ములే-_ స్వార్గవరు లెంతమాతము స్తాక శీవల లోకోవకారపరా 

యణ లి సత లతిం[ దియ్మ వష్టలగు ఖుములు 'వేదశా్య్ర్రముల 

న్పొధించినటుల నడు చుకొ న్న మనువ్యు లభీష్టసంపదలంచెవజం చెశరు. 
అభీష్టపౌఖ్యములనందుటకై యంవజు న్లోరక మానరుకదా ? కోర్కె 

నెజవేలటుట చై వాధీనము. “డె వాధీనం దెగత్సగ్యం మర్మ తాధీనంతు 

డై వతమ్, శన్మంతం (బాహ్మణాధీనం _(బౌాహ్మణోమమచేన తా” 

జగత్తువందు జరిగెడు| కింయలన్నియు నెద్దియో మనుమ్యు లయూ జా 

కందని చే వమను పేరిటి కారణము చేత జగత్తునందు గెజవేజుచున్న వి 

జగ తనయగా జంతేజాలమునకుం గావలనిననుఖసంపవ _ మంత 

మనంగా శుఖమందుటకై చేయువురువ పయత్న ము. _నావహ్మణుం 
డనంగా సుఖసంపద యెట్టులభించునో యాయుపాయము వెల్లడించు 

వేవశ్యాన్ర్రవే త్ర _ శాంబట్టి వేదళాన్తురహసంము లెతీ(గి లోకోవ 

కారమున్గావించు న బడ నదుచుకొన్న వా రివూ 
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వరమసౌఖ్యములం వప్పక పొంచెనరు (తస్మా _ర్తకర్మములన్నియు 

చేశశాలపా(కానుసారముగా జనులంవ ఉతాచరించుకొనక తీఆదు 

తనతో డిపాటిజనులందటికి నృమ్మలేముగ నడుచుకొ న్న బ్ 

మంతుడు తన్మబతుకునం జేయువనలన్నియును చేదచోదితకర 

ములు కాకమానవు సత్భమును భూతదయయు న్రలవాన్ని బతు 

కంతయును సకల వేవశా న్రుచోదిత ధర్మన్పృరూపక మే “సాక్ 

ఫురువ ళుతేః నిధనం కామసంయోగకణి అను సూ తముచేత నివా 

పర సౌఖ్యమును సంసాదించుకొనుట కై వురువ వ యళత్నమవశ్యక్ష_ర్వవ్య 

మసి నిశేశింవంబడెను కాబట్టి 'వెజ్టి మొజ్టీ మెట్ట వేదాంతముల నటి 

సెట్టి ఎర్భము Ga మాటవానణకను సోమరిపోతుమాట 

లను లక్ష పెట్ట టక శాగుషడగోరినవారందణజును సత్యదయాభివర్థకమగు 

మంచినడవడి న్తవ్పక తకతోడిపాటివారిని సుఖ పెట్టి తరించంేసి 

తాము సుఖపడి తరించుచున్నారు “వస చే (ావ్మాణోఒ గ్నీ నాన 

ధీత_, గీషే మ్మే రాజన్వః శరదివె శ్వఃి అను "శుతులకు వనంతర్హువు 

సందు సత్క_ర్శ మా చరించి నమనువ్యుండు (ఆావ్మాణుండనియు (గీవ్మ 

రీవునందు లోకోవకారమ. నై కష్టవడు వాండు రాజన్యుండనియు 

శరదృతువునందు సత్కా_ర్యమౌా చరించు వాండు వె ళ్యుండనియుబిరుదు 

లంచెవరని యర్ధనః మొ _త్తముపై మన మ్ర్యులలో సత్యభూతదయల 

న్దప్పక లోకోపకారమున కె నాల్లుపాళ్ళు పూర్ణ ముగాం (దికరణ 

షా సత్కర్మ మాచరించిన వాం డుత్తమో త్తమ (డు (నావా 

భుడుం ముప్పాలునడిఎన వాండు &(తియుండు-నగకూలునడీపినవవాండు 

మధన (డు వె చె ళ్యుండొక్కపాటిమా త వే ముచిపనికై క వ్టవడువాం 

డధమ (డు శూ దుం డని యర్థము. _ వేయేల సమాస _స్తవేదశా(య్రములు 

న్విధైలన్ని యున్లూడ మనువు లభీష్టాయురాకోై గల ర్యము. లనుభ 

వింపందగివయుపాయను. లనే భోధించుచున్న వి త బన హాంల! 
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సుఖముగా మిక్కి లియూర గా భవ్య దికలుగు వథమున ని దాహార 

విపోరములందు మిక్కి-లి జాగరూకతతోం _బవ ర్హించినమనువ్యులు 

తప్ప కినాపరలోకములెండింటినిం దరించి తమవుట్టుక న్సార్థక రము 

చేనీకొనంలగలరు థ ర్యార్థ కా కముల న్సరిగా వృవహాంపక దుర్య్వసన 

పరులే న సోమరిపోతుల కినాషరసౌఖ్య మెద్దియ 6౫లుగదు కలుగదతి 

ఉభయ లోక సౌఖంమ పొంవనె చువారు వేవశా(స్ర్రములను విశ్వసించి 

తమతమకులమిరాషద్మ పకారను న ఎడుచుకొనకతిజదు “వాయవ్యం 

శ్యేతమాలభేత భూతికామఃే అనయా ఆన్ర నరిగాం బాలిచ్చుట్టకై 

యద్దానియదట చాసిదూడను లాలించవలయు నట్టు లాలింపంబడిన 

దూడగల యావ్ర పాల _కౌగినవారికి వాతరోశ మంటనని 'ళాత్చ్స 

ర్యము గాని వాయుదేవతా వీతికై తెల్ల దూడను జంపవలయునని 

గోమాంసభక్షుకులు చెప్పునర్గ మె తమ్మాతము శృకిశాదు. సర్వ 

భాతదయనుబోధించు శె"తస్మా ర్గవిథు లహింసా పరములుగాని రవంత 

యున్ బళుహింసను బోధింపవు మాంనఎయులు _(కళారకర్మ్నుఆగు 

కుశ్చింళభరులు పామరుల న్వశ పర్పుకొని “పళశుమూా లభేత” అను (యతి 

వళువునుజం పుట వేదచోదితమని యపార్థమున. ఇప్ప చున్నారు” శ్వేత 

నూలభేత” అను (శుతి మొదవు సంతోషించుటకై పాలుబితకు 

కొనువాండు మొవట దానిదూడను ముద్దు పెట్టుకొని లాలించవలయు 

నని (పతిపాదించిన యర్థము నె నుక్మూటికి న్చోధించుచున్నది 

“అభాతోఒగ్నిమాగ్ని పోవే నాను యజతి. అగ్నిం యజతి. సమిథో 

యజెతి” అను (శుతులం దగ్నియు సమిత్తును నిక్క_ముగా నొక విధ 

మయిన యజ్ఞ విశేమములపేర్లుగూN యగ్గియుం గట్టియలుం గానేకావు 

“ధావనాం వినా _దవ్యస్వరూపమేవ నౌ_స్తిఖలు” అనుటవేత సకల 

భాతదయనున్నూ తమే బోధించు. శుతిన్మృతులు జీవహింనను బశళు 

హింసను విధించుచున్మవని (కూరులు న్మాంసాశనవ్యననపరులగు దుగ్ధ 



228 జగజ్ల్యోతి 

నులు తప్ప నిక్క ముగా మనుమడి నవాండెనండు నైప్పండుచెప్పండు_ 
“ఐం దమేకావశకపాలం నిర్వ శే వే త్పజా కామః” అను, భతి మైన మను 

నోవధిని బదునొక్క_సారి వుటమి పెట్టి నేవించినవారు తప్పక వీల్ల లన్షనం 

దగినశ క్రి న్యహించెదరని యర్థము _్రుతిస్మృతు న్ని యును సకలా 
పాదశవిద్యలు నాధివ్యాా సఖ. మాన్ని యా యు రారొ గ్య సౌఖ్య మిడు 

నుపాయముల నే తభ చమన “న్వర్ష కా మోయ జేత”? అనుచోట 

మిక్కిలి యారోగ్యము గా వాోయిగా (బతుక నెంచినవారు వైద్య 

శాస్తానుసారము గా ని దాహారవిపోరముల న్చరిగాబవ రింపవ౭యు 

ననియే బోధించుచున్నవి ఇహమందు నరిగాం బవర్తించి జీవోరో 
గ్యము స్పంపాదించుకొననే నివారికి సరి సౌఖ్యము లేనేలేదు 

కాబట్టి యెవ్వరికై వ నిన్దశింపశక్యము కాని డై వమున్లూర్చి చింతింపక 

శీవల పొరువమునే యా నరాచేసీకొని వేదశా(స్రుమ ఖము౭౦ బెద్ద 

లుపబేశించిన కెరువున  చేశకాలప్మా త్రోచిత పవర నమున్లొం బుద్ధ 
మంతుల డొరులకు మే ల్చేసీ యు రులయను వామును తరుం 

హాయిగా దన్న బతుకు గడ పుకొనవలయున. “ల్ల ముంబట్టి ని ర్పాజు 

సట్టు పురుమవ ప్రయత్నము స్తప్పక చై వము వెంబడింపకమానదు 

“యావృశీ భావనాయ త సిద్ధిర్భ వతి తాదృశీ” అనుట చేర. 

బురుమ్యపయ త్నానముసారముగా దైవము ఫలమిచ్చునుగనుకనే దైవ 

పౌరువముల లో6 బొరువ మే ముఖ్యము కానిచో వేవ శాస్త్రములు 

విధినిషేధములం |బతిపాదించనే (పతిపాదించవు దైవమే ముఖ్య 

మగునెడల లోకములో శాస్త పవృ త్రియే వుట్టకుండును _శౌత 
స్మా_రృశర్మములయవసర మే లేకుండును సుఖాభిలావమున్నంత వజకుం 

బురువ్న వయత్న మతం తావశ్యకము శాకతీజుదు అవాంకార 
మమశకారములన్న ంతపజికుం బారువ మే ముఖ్యము అహాంకార 

భుమకారము లుడిగినవాండు చై వన్వరూవుండేకనుక వాని శే సేద 
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శౌస్రములతో నైనం బని లేనేలేదు “యావజ్జీవం దర్శపౌర్హ 

మాసాభ్యాం యజేతి సుఖాఖభిలావ మమావాస్యత మొలకెత్తి 

వెన్నెలవ లె బున్నమతో నిండారంబండున. కనుకం బురువ 

(వయత్నము ననయళీష్థము న్నెజ వేర్చుకొనుటకై (ప్రారంభించిన 

శాలము దర్శ మనంబడును మణి యాకోర్కె_ సంపూర్ణముగా 

ఫలించినకా.ము పౌర్ణమి యనంబడును కాబట్టి (వతిమానవుండు 

తన కోరిన కోర్కె. న్నెజవేర్చుకొనటకై తాం జేయవలంనపురువ 

[పయత్నము చం వకళ శుక్ష పక్షమున (బతిదినమ. శెట్టించినట్లు 

శెట్టింపంజ్రేసికొ న వలెనని య్మాశుతియొక్క_ తాత్పర్యము (బతుకు 

నందలి పురువ[ వయత్న ము వెన్నెల యమావాన్ననుండి తలచూషీ 

వున్నమతో సంవూర్ల మగునట్లు చేహావసానముతో సంపూర్ణముగా 
ఫలించిస్వర్లమను పండు వెన్నెలగాంబరిణమిం పం జేసీకొను మనుష్యుండే 

'వేవశాసాొనుసారముగా (బవర్సించిన జ ఏంతుంండు స అురకుకకు 

మజీయున. (ఒతిమనుమవుండు రురావజ్జీవము “క్షణశః  కణశ కేవ 

విగ మర్గించ సాధయేత్ ” అనునట్టు నిద యనగా దపతోడిపాటి 

వారి యన. _గహము నంపాదించుకొనువుపాయము మతి మ 

మనంగ”ా సుఖజీవసమ. వి ధే యో ్ రేశ్వ్యములగు పతా సుల 

శెండీంటినిం బౌరువముచేత బుద్ధి మంత.ండు సాధించుకొని తన 

(బతుకు నార్ధక మొసరించ.కొన ను- “యావక్లే వ గగ్నిహోతేం 

జాహోతి”? బుద్ధిమంతు డై సవాండు ని దాహారపివోరమ ) న్నియ 

మముతో లోకొప కారముగాన4 వుకొని యొరులనుసుఖ పెట్టి తాసుఖ 

పడునని |శుతి ఆ"త్పర్యము అగ్నిహో_తమనం చా లోకోపకారక 

వురువ పయత్నే మని లర లు ఇంతకును ఫలి తార్గము దై వము. 

సీరు పౌరుపము తరంగమువలె- సీటియొక్క_వికారము కావున చైవ 

పౌరువములకు వ స్తుభేదము శేనేలేదు. చై వము సత్యము పౌరళువము 
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మనఃకల్పితిమ.. కావున నహదవద్ధతియిగు దైవమే పౌరువము.కు 

మూలశారణవని యొప్వుకొసక తీజప మణీయను వేదశాస్తు 

విధ్య_క్రమ గాం (బవ రించిన వానికి వప్పక దెవమే వాస్తవము 

మటి ఫురువ పయత్నమంతయును వృథ్శా భాంతికిల్పితమని బోధ 

పడును _శ తస్మా ర్తవధ్యు కృకిర్మమ ల నాచరించుసవుడు వురువ 

(వయత్నమునం (బమాథదమునకు దై వమే కారణము. కాంబట్టి 

(పాయశ్చిత్త్వము (వమాద మొనర్చిన వురుషకారమున  విధింపం 

బడెనుగాని ైవకారమ. నక. (ాయన్చిత్త మెంతేమాతమను 

విధింపంబడలేదు. హౌెౌకవమునశే పొఠపాటుగాని నిక్కముగా 

దై నమునకు. బొరశూటు (ఛాంతియుం (బమాదముంబశ్చా త్తాపముం 

(వొయక్స్ని త్రము నాకసమువకు వికారమ.వలె లేశేశేదు ఆంతక్రు 

దెరీగినమంచి చెడ్డ లనుభవించుటకు మ్మాతమేగాని  నిక్క_ముగా 

మేల్కీ_డులొనర్చుటకు మనువ్యుం డేపాటియు. నృమర్థుండుకాండు. 
'సూర్యునువయింపం జేయ. టకుం గాని య స్తమింపం 'జేయుటకుంగాని 

యెట్లు మనుష్యుండు శ కండు కాండో యై మంచివనిగాని చెడ్డపని 

గాని చేయుటకు సమధ్థుండుకాండు మనువ్వు6 డేవనినె నను జరుప 

లేడుగాని జరిగినమంచిచెడ్డ లనుభవించక ఫీజదు పౌొరువ మేపని 

నె వేర్చ లేదుగాని కడచినకష్ట సుఖను.లను మనుమ్యలచేత _ననుభ 

వింపంజేయును దైవము పనులన్నియు న్నెజ వేర్పునుగాని తా 
నెజ వేర్చుపనులవల్ల 6 గలిగినకష్టసుఖములు రవంతయుసనుభవించదు._ 

పనియొనర్పుటమా(తమే చె వమువంతు మతి చై వకృత్యము లనుభ 

వించుట పౌరుష మనంగా జీవులవంతు వావకతీజని గూనివంపువలె 

మనువ్యూది "'జీహూఛారులు దై వకృత్యములవలనం దమ వచ్చు 

కప్ట సుఖములు యావళజ్లీ వమనుభవించక సీజదు 

“యారజ్ఞకర్మణాం భోగాచేవక్షయఃి” అనుచోట (ప్రారబ్ధ 

కర్మములనంగా చ వక్శృతర్పములని సంతా వురువ[ వయత్నము 
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వ్యర్థము జె వకృత్స మమభవిఎ చకతీఅదను నిశ్పయజ్ఞా సము వేవశ్యాస్త్ర 

వ "పెద్దలు బోధించినట్లు వురువ్మ పయత్నే ము దృఢముగా 

నొనర్చు (వతప రాయణు గ్గు మనుష లెటేింగి “న్య భావోొపహీ (ప్రవ 

ర్లతకే కాత్యత వరివేదనా నానుకోచ న్తి పండితా!” అను రీతిగా 
దృఢమనస్కు_ లె యోర్మిగో ని యుదానీనుల వే వల్యమందు 

చున్నారు.తినకరుచి చొరకలోంతు తెలియదుగనుక పెద్దలు వేద 

శా(స్ర్రుముఖము౭ం౦ బోేధించినచాప్వన సత్క- ర్మాచరణమున కై దృఢ 

వురువవయత్నము చేయంగలవిద్వాంసులకుందప్ప “ఈశ్వర స్పత్యేం 

దగన్మిధా్యఅను సంగతి బోధపడీి నితృన్సంతుప్రీ కలునేరదు 

కనుక మునులేర్పజచిన శిష్టా బార పద్ధతులను (శేయస్కా.ములగు 

మనుష్యు లవలంబిం చుట యవశ్శక_ర్తవ్వము క ర్హవము “స్వర్ల 

కామోయజేతి స్వర్గ మనంగా నహంశారమమకారములుడిగి 

యథాలాభసంతుష్టి యట్టి నితృసంతోవ మభీలప్.0చినబుద్ధి మంతుండు 

న్వర్థ కాము. డనంబడును_ స్వర్గము పెందుటకుందగినయు పాయము 

న యనంబడు* క సంగా “యజపూజాయామ్” అనుట 

చేత భగవంతునిం బూజించుట యజ ఫవనంబడవ పూజించుట 

యనం గాం (దిక రణళుద్ధిగా. _బేమించుట._ భగవంతుం డనంగా 

నైశ్వరృ వంతుండుముీ మొశ్వర్య మనంగా సక లలోకరం జకశ * ధర్మ 

మసంగాభాతదయ కాంబట్టి నర్భలోకోపకారక మగు సహింసా వతము 

కలవాండే స్వర్హకాముండై స సోమయాజి యనందగిన పుణ్యాత్ముండు- 

సరేగాని యింతకును మంచిచెడ్డలు భావనామూలములు. జగము 

నందు మంచియంతేయును నిక్కమగుదై వము_ మతిచెడ్డయంత యు 

న్మనో_భాంతికల్పితము కుంేటికొమ్మువలె నామమాతమగు 

హాుళక్కి-. లోకము లోం జెడ్డ "లేనేలేదు. “*వారిరేవ జగజ్జగ చేవ 

హరి ర్వరితో జగతో నహి భిన్నతనుః” అనునట్లు “వ్మాసత్యం 
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జగన్మిథ్యా” అన్న ట్లీదైవమే వాస్తవము మతీ పౌరుషము కల్ల 

యని ేశశాలప్మాతోచితముగా6 జెద్ద లేర్పర్చిన మరియావననుస 
రించి వురువపయక్నేముమా నక తన బతుకు నం [(బమాదములు 

తటస్థించినప్పటికి బట్టినపట్టు విడువక పళ్చాతిపముపొంది (పాయ 

శ్రి త్తము గెొనుచు గక౭ లోకే పశార ధర్శ్మమునం (బవ ర్రించువాసికి 

మూ తమే నిరూఢిగా సత్యము. బోధవపడీ జీవన క్రియను నిత్వమన 

నృంతున్షి లభించి త గా నహాంకారమమశార ముపశ 

మించి _దె వములో నై క్యమగుట సంభవించును యా వబ్లీ వ మగ్ని 

హోం జుహోతి. యావజ్జ వం దర్శ పూర్ణ మా సా భ్యాంయ జేత” 

అనయా ఎరుష్మ పయత్నము దృఢముగా చేసి యారోగ్యమ గా 

శరీరమున్లాచుకొన.ట కై “అగ్ని మూలంబలం వుంసాంశేతోమూలంచ 

జీవితమ్...తస్మాత్సంగపయత్నేన వహ్నిం శుకంచ రక్షయేత్ ? అగు 
న్యాయముగా జరరాగ్నిం బథ్యాశనముచేత సరిచేసికొని న_ప్ప్తథాతు 

నవ్రలం బలపర్పుకొని ఎకృృ చేవ కాకవయిన యమా వా న్యేష్టిహాపక 

మగు శిస్లాబా క న్నడచి నిండువున్నమ వెన్నెలవ ల మెడ్డిమకాల 

మగు శతాయిను స్పంపొదించుకొనవవలయునసి (కుతి శాత్సర్యము 

సర్భలోకోపకారపరాయణులై చం దకళ చాటునవబంచుఎతృి దేవతల 

యన్ను గవాము + సంపాదిం చుకొనట కై “అన్న గ్యత్సుధితం పా(తమ్” 

అనునట్లు న్నాయార్థి తెగావ్వమును వినియోగి చి భూతతృ ప్రి చేయు 

వార లివాపరసాఖ్యముం జూటకొందురసి మొత్తముపై శ తస్మార్త 

విధులస్నియు న్వెల్పడించుచున్నవి వుస్నమ యసనంగాసంపూర్ల 

యౌవన మమావాస్య యనంగా శరీరబలము బొ త్రిగా తగ్గిపోయిన 

"'బీవోవసానసమయమ. _ “దర్శపూర్ణ మాసా ఖ్యామ”ొఅ నం గావున్నమ 

వంటి వంపదయక-ద. సమా వాసృవంటి యాపతృమయ సందు నల్మి 

లీములరెండింటియందును “*యజచేశ)) వురువ పయత్నము సరిగాంజేసి 
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లోకో ప కారకధర్మమున. (బవర్శించవలయ. వని (కుతి తాత్పర్యము 

ఆహోారని_దావివోరనియమ  మగ్నివరిచర్య దివె్శాపధముల నగ్ని 

న్వేల్చిన ధూమనంపర్క_. ను మొదలగు సంపూ ర్రాంగమ.లతో విధ్యు క్త 

ముగా భగవడారాధనచేయువారి కె హి కామ. ష్మకనంపద కోరతేలా 

మలక మని ర కిబ్మా రవతులంి 'బెద్దలు నెల్చడించినారు- నుఖాఖి 

లావముగల నంసారులంవజు న్దప్పక "పెద్ద లేర్పర్సిని కట్టుపాట్ల ననున 

రించి యభీష్టనంపదలు తప్పక ఫౌంచెదరు “*ఉదిటే జుాహోతి_ అను 

దిలే జాహోతి” అనుటచేత ధర్మాచరణ చేశ కాలపా తానుఢారము 

బలురకములం గన్పట్టుచున్నది కాబట్టి యిద్ది యిశ్షై చేయవబయు 

నను నియమ మే ధర్మమునకైన నేదు (జతికిన దూరు మానినది 

ము దన్నట్లు తనతోడిపాటివారి కుపకారముగావించిన నడువడి 
యంతయ. ను మవ ముండు యావజ్జీవ మా చరి, కవలనీన ధర్మమే 

యగు లోకోపకారకమగప కర్మమంతయను _ విధుష_క్షముకాక 

మానదు” క రా భో కా జనార్షనఃి అను నట్టీజగమ ను జగ మునడివీంచు 

వాడును ేవుండే. జేన్రనికన్న నిక్కము” వేజే ఎ జేవస్తువును 
"లేనేలేదు నేను నాది నాకిది కావలె నిది యక్క_అఆ లేవను తెలివి 
'యెండ మావ్రలసీటివలె (భంతిమూలముకాని వాస్తవము కానకాదు 

శోక మోహాజపహోతి_ భివ్వనే సర్వన శయా స్తస్ని నృే. 
బాన జాని @ దిలిలి 

పరావలే” అను తీరుగా నహాంకారమనుకారములు వదిలినందప్ప 

జీవన్ముక్తి కలుగనేరదు "పెద్దలు వేవళా _స్త్రృముఖమున బోధించిన 

యహింసా పతపరాయణునకుంవప్ప నవాంకారవువుకారములు కేవల 

స్వార్థపరస్వోవరమా త వూరకున కన్నండు న్వదలనే వవలవ్చ్స 

కావున నర్వలోకోపకారక పవ ర్తనమను యజ్ఞ దిశ్ష వహించి "పెద్దలు 
బోధించినధర్శ్మమౌార్షమున నడిచిన నద్దనునకుమూ(_తమే “త్యాగోనై శ్ర 

నమ్భుతత్వ మానరు” అన్లుర్తీతిగా చనహాంకార నుతుకారాల్శ్మః 
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స్వార్ధపరత మానుకొని శేవల లోకరంజనముకైమాతమే తన 
(బతుకు వినియోగించుట యనంబడు త్యాగయక్టాచరణము చేతందప్ప 

నమృతే కై వల్య మనంబడు (శతి పతిపాది తాపూర్వ స్వర్ష ఫలము 

౬ఖించనేరదు మనోవాక్కా_యకములని యజ్ఞములు మువ్విధములవి 

యథాపూరరముగా నొకచానికొకటి కారణము. “*వరోపకార? 

పుణ్యాయ పాపాయి పరవీడన మ్” అను పెద్దలవాక్యముచొప్వున 

నొరులకు మేలునోరుట స్వర్ణ దాయకమగు ఫుణ కార్యమనియు నిత 

రుల న్లనసౌఖ్యమునకై వాధించుట నరక వేదనా కారణమగు పావకృత్య 

మనియం చెలిసికోని స్వర్ష నరక స్వరూపకమగు పరలోకమున్న వని 

నశ కొని “సజనాః సుఖినోభవన్తు అని నిరంతరమను గోరు 

చుంట మానిసీకయజ ము సర్భజనర జక ముగాంబల్కు-టవాగ్యజ్ఞ ము. 

లోకోవా రకముగా (బవ ర్హించుట కాయకయజ్ఞ మిట్లు | తికరణ 

శుద్ధిగా కరోపకారమును యావజ్జీవను న్లేయువాండే “యావజ్జీవ 

మగ్ని హో తం జుహూోతి అనుతీరు గా నగ్ని హో_తమను పేరం బర౭గు 

(1 తుకనుయజ్బ మును యథావిధిగా జేయంగలిగిన యజ యనిపించు 

కొని సంసారమను నరకావవపాల్పడక నిత్వసంతుష్టియను నపూర్వ 

స్వర్షసంపద నృంపాదించుకొనందగును 

“కర్మాణ్యపి జె మి? ఫలార్థ త్వాత్ _ ఫలంచ వురుపార్ధ 

తాల్ - ఫురువశ్చ కర్మార్గత్వాత్ ” అను స్మూ తములంబట్టి వడ్లు 

దంచుట బియ్యము కొజక్కుబియ్య మన్నమ.కొజుకన్న మా౭కలిశీర్చు 

కొనటకిెఆ, కాకలితీర్పకొనటకొ అకు (బతుకుకోరుట జీవునకు 

స్వభావము హోయిగా బతుకుటయే స్వర్ష కువరిబడును “న్వర్ష కామో 

యజేతి” వోయిగా (బతుకనెంచుమూనువ బేహా ధారి యై ము వేయ 

వలయును యజ్ఞ మవంగా హాయిగా |బతుకుటనై తగినరీతి నన్నము 

కూర్చుకొని యాశలిస్టీర్చుకొని సంతు పాందుట, హోయిగా (గు 



80 | మూం డవ [వకాశ మ. 339 

కుట యనుయజ్ఞ ముమొక సంభారములు (వయాజము లనంబడును 

వర్శ పూర్ణ మాసయజ్ఞ స్యరూపమగు మానుపజీవితమునకు సకల కత 

స్మార్తవిధులన్నియును సాధనములే ేహధథారి కభీష్టజీవవమను స్వర్ష 

మును సంపాడించుకొనుట కే _ బీయ్య మును వండుకొనుట ౩ యనగ్ని 

సీరు వంటక శైలు పా తొములు పొయ్యి పొయ్యి పెట్టుకొనుటకై వేడి 

కాస్థలను వడ్డువం చుకొనుట కై రోళ్లు రోశళ్ళు దంచుకొను శమను 

మఅవీంచుటకై న దంపుళ్ళవాట వడ్లు పండించుకొనుట కై పొలము 

పొలము దున్నూటకు నాగళ్ళు నక్కుులు పూజులు పలువులు నరు 

గుళ్ళు బండ్లు వసరము లడువులు కోతలు |గామచజేవతలు జాత 

రలు కోళ్ళుగొ క్రైఎంగోయు _మొక్కు_లీవ్య వపాయ మంత యున్న డు పం 

వగిన పెద్దలువివిధములగు పనిముట్లు వ లె శిష్టాచార పద్ధతులు శీవశా స్త్ర 

ములు (కతస్మార్తవిధానములు చేవత లాజీవకా | వీతివిభానము 

లన్ని యును నాథ నములు 'కాగావోయిగామమువ్యుండు యా వజ్జీ వము 

యడనూనుండను పేరంబరంగిపళుకామః_వు త కామః. స్వర్ణ కామఃఅను 

శ తుంలంబట్ట యాధి వ్యాధు లంటనిరీతి వోయిగా. బొట్టవోషించుకొ 

నకతీజదు. కనుక సేయ చేత అనిసుఖజీ వెచ్చగల చేపియన్న సంపా 

వకళర్మస్వరూవమగు యజ్ఞ మును జేసికొనకతీజ వని (శుతి విధించుచు 

న్నది- న్యభావమగు నాశలిశీర్చి సంతుష్టిపొందించునన్న మును సంపా 

దించుకొనటకేర్పడీన సాధనముశే (క తస్మా ర్రయజ్ఞకర్మములన్ని 

యును ఆశలితీజినవిమ్మట సంతుష్టుండై సుఖా వెశమున నొడలునుబచి 

యానందించుచున్న పుడు శౌతస్మా ర్తకర్మములతో డి పయోజనము- 

కుడిచినవిమ్మట చెంగిలివి _స్తళ్ళతో నెంత పయో జనమో యంతే 

“కామోదాతా కామః (పఠతి హీ తా” అన్నట్లు కోర్కె లేకున్న 

వాసుజేవువకు |కౌతస్మా యజ్ఞ ములతో బనియే లేదు “వకస్సాదు 

పిన్ఫలమ త్తి _ వకోఒనశ్న న్న భిచాకి శీలి”! అన్నట్లు చేవాగ్గారి 



రివ్రిశ జగల్జ్యోతి 

యగు జీశునశకే కామస్య భావముచేత యజ్ఞ సాధకవగు జీవనసౌఖ్యా 

నుభవాభిలావమున్న దిగాని సఠ్వజగత్సృష్టిస్థితి నాశ కారణమైనప్పటికిని 

చేను. డేకోర్కెయులేవివాడు. కావున సుఖజీవనానుభవమెద్దియు 

నేకయే నిత్నతృప్రు డై |; పకాశించుచున్నా6డు- వాసుదేవ్రుడుతవ్న( 

(బతిజీవుండు |కౌతన్మా _రృకర్మస్వరూపక యజ్ఞ ము నాచరింపకతీఅదు 

పీజదు_. “జేవాయజ్జ మతవ్వత- అసురావై యజ్ఞ మతన్యతి యజ్ఞో 

యజ్ఞ వతన్యత యవదేయజ మయజ_న్తజే గాలి అను (గుతులంబట్టి 

సహజముగా" సుఖజీవ నేచ్చయను కామముతో చేహధా కగు జీవ్రండు 

“స్నా దుబప్పలమ త్తి” అనుటచేత చెడ తేగక తిష్చుకొన్నకొలంది 

శతి త వుట్టుచున్న యాంశలి యనుతృషా పాశబదుండగుటవేత నే 
తి £౬ యా 

సకాముండగువవుండు “యావజ్జీవ మగిష్నహో [తం జుగోోేతి” అను 

_ుతులంబట్టి యాలి తేని వాసుదేవునిలోం జేరునవధియగు 

యానజ్జీవశా€ముం | బతిదినము నుఖజీవనముకె “యజేతి” 

అన్నము సంపాదించుకొనుటకు వురువ[పయత్నుము చేయక 

తీట వని శ్రుతులు విధించుచున్నవి అహంకారమమకారము 

లున్నంతవజకు నుఖజీవనసంపాదక పయత్న ముచేయకతీజదు అహం 

కారమమకారము లుడిగినజీవుండు నిత్యతృ ప్తుడగు వాసుబేవుండే- 

నమ్ము దమున్దేరిన నది సమ్మువమేయగున ్లాచున్నాయడు  విధ్యు ర్ 

యజ్ఞాచరణము చేత స్వర్షరూవుడగు వాసుదేవువిలో లయముచెందిన 

జీవునకు వేదచోదిత _శౌతస్మార్హయజ్ఞ ధరా చరణముతోడి (పయో 

జనము మణీ యుండ నేరదు. మొ తముపె లోకమున జరుగుచున్న 

(వతికార్యమును యజ్ఞ కర్మమనియే చెప్పబడినది కానిచో “జేవావె 

యజ్ఞ మతన్య్గ_న్ల- అసురావై యజ్జ మతన్య_న్ల _ యజో యజమ 
ణా ఆ = ణా — ణా ణా 

తన్భత_వశవో వై యజ్ఞ మత న్య _న- నమిధోవె యజ్ఞ మతవ_న్ల 

ఇను యతులం బట్టియు “విష్ణుః యోని మకల్సయత్ 4 



మూండ వ (వకాశము క్తికిఫ్ 

సరం విళ్టుమయం జగత్ ” అను రీతిగా జగ మంతయును 

ఆపై కరన హా పలు శావున జగత్చృష్టైనాశ కార్య్యములన్నయును 

యజ ములే యనంగా చేవునిలోనుండి యాజగ ముల్చ త్తియే తిరిగి 

చేవ్వనియంచే లయమగునపుడుజగ త్కార్య వవృ త్తి౨వృ త్తివి శేషము 

లన్నియును యజ్ఞ ములే యగుచున్నవి యజ్ఞముకానిపని యేజగమువ 

"లేదు కాంబట్టి యజ్ఞ వెవిష్ణుః” అను (ళుతి సల్కు చున్న వనంగా 

ఉగమునకునుజేవు నకును “సత్యఎభేదా పగ మే నాధ తచాహాం నమా 

మక్టీన స్ట్, సామద్రోహీి తరంగః కశ్వచంసమ్ము దో న తారంగః 

“పుతుహేతుమ 5ోంఛేదాత్ _ గుణగుణినోర భేదాత్ ” అనున్యాయ 

ముంబట్టి బేవువిస్వరూపమే యజ్ఞ మాయజమే జగదుత్స త్తిస్థితిలయ 

విశేషకా ర్యాత కమి శేలినఫలము  మజీయను చేవాథారు 

లందటును నకలజంగమస్థావర (పాణికోట్ల నవర సాత్మక చతుర్వి ధాఖినయ 

విశేవమంతయును యజ్ఞ విశేషమే. యజ్ఞ మే జీవుడు ేవుండే 

క జీవుడే జగము. జగమే చజేవుండు_ సీరే తరంగము 

తరంగ మ విరు “అహాం (బవ్మోస్ని” అను మహో వాక్యముంబట్టి 

“పహూరిమయముకానివస్తువ్రు పరమాణువు కేదు వంశపావన వంకే” 

అను పురాణోక్తి ననుసరించి పళుభావనము ఏరభావనము దివ్వ భావ 

నము లనుమె్లేక్కి-నజివ్రుయు జీవన్నుక్తులై చై వస్యరాపుశే యగు 

చున్నారు. అన్ని యజ్ఞములలో జ్ఞానయకజ్ఞ్యము జేనునిలోం జేరుటకు 

మిక్కిలి చేరువ దారి. జ్ఞాన మనంగా నహంకారమమశారము లుడిగి 

సర్యభూతేసను €డై యహింసా_వతప రాయణుండగు చేవాధారియొక,- 

(వవర్తనము- తనసుఖముకై జేవులాడుట  సంసారనరకమ._ 

బంధము. లోళోపకారము కై మా తమే _పవర్శించుట సన్న్యాసము 

స్వర్షము మోక్షము “'యద్యత్క-ర్మశరోమి తత్తవభిలం శంభో 

తేవారాధనమ్ి” అనునట్లు సంసారి చేయుచున్న మనోవాక్కాయ 
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కర్మ్శము.లగ్ని యను భగనత్పూజనమే “యజపూజాయామ్. రాధ 

పూజాయామ్” అనుటచేత జనా రాధ సశబ్బములు రెండును పూజా 

శృశ్తాపర్యాయము లే కనక _లోకము లోని సృష్ట్ట్టతిలయకార్యము 

లన్ని యును యజ్ఞము లే కాకతీజ చై నాటికి చేవహాధారులందణను 

జంగనుస్థావర(పాణికోట్లయిసప్పటికీ లోక వ్యవ హారము సాగుటకై 

మనువ్య షళు పక్షి కీటస్టావర్య పాణి భేదము 'లేర్పర్చబడునట్లు యజ్ఞము 

లందు జీవఎతృమనువ్యయజ్ఞాదివి శేవము లేర్చడినవి కర్మములు 
చిధిసిపే.ధములు రెండు తెణంగు లీళ₹ెండు నవాంతర భేవంబుల యనంత 

వీధిముల జగమున జరుపబడుచున్నవి చేశ కాల పాతవి శేషువు? యట్టి 
యనాదిగా మనమ్యు౭ం దనంతవిధ నామురూపములుగా (శుతిన్మృతి 

లును (₹ తస్మా ర్తకర్శ్మములును వ్వ్యవహరింపంబడుచున్నవి చదగమ. న 

ననాదిగా వ త్తద్దేశ కాలపా_(తాన సారముగా నెల్ల జీనులందును ముఖ్య 

ముగామనుష్వులందున్న వవారింపంబడు చున్న యా చారములన్ని యను 

_కుశిస్మృతిచోదితధిర్శము లే కావుననే “యశాలోక _స్తథావేద 

వేదాన్చ స్మార్యధాతా యధాపూర్చ గనుక యత్ ”) అను వాక్యమ 

లనాదిగా6 (బవ ర్రించుచున్నవి “ప షల సమదర్శినః” అనుటవేక 

నరగ్షజనసము_లై మాత్సర్యము లేని సత్పురుమవులులోకములోనిపల్కు- 

లన్నియను సరజగమును వాసు బేవుండే యానియును నిశ్చయించుకొని 

'రాగబ్వేవములు రెండును లేక నిర్విషయమనస్కు_ లై జీవన్ము క్తులై 

కె చల్యాసంవమున నోలలాడుచుందురు 

యజకర్మము 
™ 

మొ తను సె చున మం డాచరించవలసిసయజ్ఞ క ర్మము తన 

తోడివారి కుపకారమ. గాం (బవ ర్శించుట యని సకల వేదశ్యాస్రుము 

నమ్మ తమయిన గదా రర అశ మేధమునందు జంపంబడిన గుజ్రిము 

ఇకు గడ్డి మేపంబోవుట- మహ్మోోవతమునందు పందిరికూటమి 



మూ డవ (వశాశము ర్స? 

“నమాంకశ్చనయభ లే” “ను బండబూతువోస్యములు._. వేయేల 

యజ్ఞ మివం (బకటించు కామ్యుక ర్మమంతేయు గాణమా ప చారిక వే 

గాని ముఖ్యమెంతేమాతము న్లానెకాదు కవిత్వమ-నందు తు, హొ, 

చు వె లవలె వృయోజకములయ్యు ననాదిగా గ కానుగ తిక 

ములె శిస్లా చారములని యు న ౧ఘృములవియును “నతా ఛాఃకఘూపం 

(విశ న్తి” అనుతీరు గా వారుచేననారని పెరు ఏరు చేసినారని వారు 

యేనుగుంబోల్బు గడ్డి వానివలెన సందర్భ ఫుపనులు చేయుచు నవన్ని 

యును వెదచోదితయజ్ఞ్జధర్శ్మ ము లే యనుకొనచు దంభులై లోకోవ 

కారమునకుబదులు తమతోడిపాటివారి కనహ్యూము ను ్వేపమును 

ఛాధను గలిగించుచున్నారు _తనతోోడిపాటిజగులంవటు ంతో 

వీంచునట్లు (పవ ర్రించుట తప్ప మళీ అనువాకం అరిరలల లల. 

మిం కెద్దియు న్నుమ్మాటికి నేదు లేదు ఒరులను సుఖ పెట్టిసందప్పం 

వవకు నిక్క_ము7గా సుఖము రానేరదు-_ బతుకు సుఖము కోర్కె 

చేవాధారికిం వప్పని స్యభౌవము  ముంజేతికంక్రణముస కిద్ద మేల? 

యెవనిమట్టుకు వానికే తెలియున. దా సుఖింపంగోరినట్టితరులుగూడ 

సుఖింపనెంచెవరని తెలిసికొనుట పూస నరా వ జనరంజకను గా6 

బల్ము_ట నాగు తోడిపాటి వారునంతో విం చునట్లు నంచించట 

కాయక యజ్ఞ ను _ లోకోపకారముచే యనిక ర్మ గుంతే యును నిపీద్ధమే 

కాని యెతమూ్మూ[తేము నిధి కానేకాగు మునులు (పకటించిన వేద 

శా(న్ర్రుములకు శేవల కుక్షింభరులగుధూ ర్లు లపార్గము చేసి పాశురుల 

స్వశపర్పుకొని యెద్దుచాటునుండి కొంగలం జంపు ట్ నవల 

_* తస్మార్తవాక్యములం బిక్క పెట్టి వర్తీంచి పఠశుహీంస చేయుచు 

లోక దోహ మాచరించుచున్నారు తల్లిదం దులు వీల్ల లస్తావ నెంచు 

నట్లు వేనశా_స్త్రములన్నియును సకల్మ పాణుల (గత్నీంచునుపాయముచే 

బోధించుచున్నవి వేదళా_స్హృ వన _ర్తకులగు మనులందజు నర్వ జన 
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సములే కావున నందటీకిని హితమునే యవ బేశించి (వొ౭ణటలంవటీకిం 

బరన్పరానురాగ మునే జోధించిరి “యావజ్జీవం దర్శవూర్ల మాసా 

భ్యాం యజేత” అను _శుతియందు దర్శన మసంగా నాయు ర్వెవము 
విధించినలంఘ నము. పూర్ణ మాస మనంగా బృంవహాణము._ కావున 

(బలేజనండును సరియైన యాంకలివబ్బక లు వుట్టించుకొనుటకై తన 

కడుపున కిచ్చుకొన్న యవధికాలము దళ మస(యబడును మతి 

యాయాంకలి దబ్బశలం దీర్చుకొనుటకై యన్న పానములవే, దన 

కడు వునించుకి న్న కాలము పూర్ణమౌాస మసంబడును (తస్మా ర్త 

కర్మములన్నియు నాధివాషధుల నడ్డుకొని బోయి శా నొరుల సుఖింపం 

జేసి శా సుఖముగా చేహాధారి (బతుకును పాయమును మాత్రమే 

బోధించుచున్నవి “శరీర మాంద్యం ఖలు ధర్మసాధనమ్” అనుకీరున 

ధర్మార్థశామమోక్షముల న్సాధించుకొన. టకు నారోగ్యమైన చేవాము 

నరివడ్యర్షమునంటనిమనస్సును ముఖ్య సాధ నములు దా P కాబట్టి 

సకల్మ శె "తస్మా ర్తశర్మమ.లన్నియు నాయురేవచోదిత ధర్మములే 

యని బుద్ధి మంతులు తెేలిసిక్రొనుచున్నారు. భవవైద్యుండు వాసు 

"దేవుండు. మరి సంసారరోగనివారకమగు మందు సర్వలోకోపకారక 

(వవర్తన మని నిక్క_వుమనషమ్యు(డు లెలిసికొను. లెలిసికొనును- 

తెడ్డు. మూకుడు పొయ్యి. వేట. చర్మమ.- సెమ్మె- రోలు. 

రోకలి. నన్నె గొడ్డ యీపది యజ్ఞాయుధము లివస్నియు 

వంటసాధనము శే. యిందులో చర్మముమా[తిమునీతల ప'జేశమందలి 

మును లేర్చర్శినల్లు పొడంగట్టుచున్నది ఆధ్వర్యవమనంగా వంట 

యనియు సధ్య్వర్యుం డన వంటవా6 డను _వతీతి యిప్పటి*ం గలదు. 

గాన “స్వర్ష కామోయవేతి” అవంగా నస్వర్ణమనంబడిన (బతుకు 

సౌఖ్యమునై బీహోరోగ్యకరమగు నశనమును నంపాదించుకొన 

వలసినదనియే _శుతి యభిపాయము. చేవాధారులుకాని యశరీరులు 
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సర్వ వ్యాప్తులు విభుల నగు చేవతలకు. వీట పొయ్యి తెడ్డులతో 

బనియేమి +? కనుక యజ్ఞఎధానమ: లన్నియును మనుష్యుల (బతుకు 

కొజుకై వేవశా'స్రుముఖయుాం బెద్ద లనాదిగా బోధించుచున్నారు 

అనాదిగా జగ(మునం దయాయి యభినయవిశేవములతో 
ద_త్తధేశ కాల పా _కొనుసారమ. నాయాయి _భాపావిశేవములతో 

మనుమ్యులలో నసంళీ భేవములుగా వేదశాస్త్ర ములును _కతస్మార్త 

కర్మములును వ్యనహృతే ౩ గుచున్నవి. స్వర్గము కొజణకై చేయి 
బడు చున్న దిగ ఏక నక -ర్పద్దముకం కె ముఖ్యముకాదు యజ 
మాను డొ"నర్చినయజ్ఞ ముంబట్లి న్వర్ణముం వుట్టుచున్నది కనుక యజ 
మౌానునిక౦ కు స్వర్ణముముఖ$్క యిశాదు కామము బట్టియజ మానుండు 
స్వర్ష మ సెక్షి ౦ చెను గనుక 6 గామముకం"టు యజమానండు ముఖ్యుడు 
కొండు కాబట్టి లోకములో నన్ని పదార్థములకం కె “కామో 
దాశాకానుః _వల్మిగహీ తా? అనునట్లు సంకల్పమే ముఖ్యము 
“యాదృశీ భావరాయ తంధ్ధి ర్భృ వతి తాదృశీ మనవన మనుష్యాణాం 
కారణం బంధమోక్ష యోః” ఇ్రదివజి కనుభవించిన సుఖదుఃఖన్క 

నందుగాని కోరిక పుట్టనేవుట్టదు కాబట్టి కోరికకంకు ననుభూత 
సుఖంక రప దార్థను మజీ యాపదారముకం"బ ముందుగా నద్దానిచవి 
నెతీంగినక_ర్త యుండకతీఅదు కాయిట్టి జీవ్రండే జగ త్కార్యముల 
ముందు న్నాండు జీవాత్మయొక్క_ నరకల్పముచేతశే దగ తృృష్టినాశము 
లగుచున్నవి నంకల్పముకలవాండు జీవాత్మ -విర్వికల్పుండు పరమాత్మ 
కావ్రంన బరమాత్ముండు జీవాత్మకం కు ముందున్న వాండని యొవ్వు 

కొ నకతీజదు- జగము జీవుసియధీనను మటీ జీవు(డు 'దేవ్రనియథీ 
సము-అసంగాంజ రా చరమంతయును డై వాధీన మని సర్వ(ళుతిన్మృతి 
పర్యాలోచనముచేతం చేలినఫలితము ఫలితము. మతీయును చేన్రండు 
కారణ మనియును సకః జంగమస్థావ రాత్మకచ రాచర (వవంభమంత 
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యును గార్యమనియును సిద్దాంతీకరింపం డెను కారణము నిత్యము 

స్తార్య నునిత్య మని యెల్ల శెటీంగినసంగతి మేక దా ? “దాతృత్వం 

(అయన క్తృత్వం ధీరత్వ ముచితజ్ఞ తా, అభ్యానే+ నలభ్యంళే 

చ త్వ్వౌరః సహాజగభణా$ి? అనయా సావో ర్యాభినయమగు డాతృ 

త్వము నాంగికాధినయమగు థీరత్వము సాల్త్వికాఫభినయమగు నుచిత 

జతే. వాచికాభినయమగు (వీయవ _క్తృత్వేమును స్య భావముగా 

లభించినపు టే లోక రంజక మగును గాని “బలాదాకృమ్యమాణాచే 

తరసా విరసా భవేత్ ” అను తీరుగా శిక్షవలనం దిన్నయబడనేరవు 

సత్క_ర్మచరణగుణము స్వ భావముగా6 బుట్టినపుడే లోకొపకారము 

నుభయ తారక మగునుగాని శేవల స్వార్ధపరతగాం గామ్య మయి 

నపుడు మంచికిబదులు చెడ్డ కావింపకమా వదు 

“తస్మాత్ప్చూప్మా పఎపస్థ్రభాగః అదతో_హినణి “కాయిట్టి 
వూమండసంబడుసూర్వు నక 6 శ్ర డిముద్ద సెట్టవలెకారణమేమనింగా 

నాజేవత బొక్కి_ వా(డుకనుక_ి ఏవిరాయన్యాయము "దేవతలలో. 

నాడ బొెక్కి=_గుడ్డింసౌట్ట_ మూయ చెవిటే మొదలగునం~ చైకల్య 

మున్నదా ? నిక్కముగా వెట్టి వాడు | శో కియులు “బుద్ధిజా డ్య 
జనితోన్మాదు ల్య-దా (కో తియుల్” అనుకవివాక్య మెంత నిజము? 

(శేతిస్నార్థకర్శము లస్ని యును స్వార్గషరులయిన సోమరిపోతు 

ధూ ర్తులు పానురుల న్మోస పుచ్చి దశ్నీణను నంపాదించుకొనుటకై 

పన్నినకస్నికల. కాయబిట్లి లోకోపకారకములు కాని యనంభవ 
ల 

కార్యము లెల్ల వేవచోదితములను వంచకులసంగతి యిటు వెల్లడి 

కాబడియెను బూముం డనుజేవత బొక్కివాం డట కాంబట్టి 

యా జేవతకిె అకు.పిండిని. కాలు చక్కె_రలతో సుగంధ దవ్యములతో్ 

బాగు నుండుక ం బెట్టి నంగానిబొ క్కి తంంటరియా జకుండులిన చేరండుగా! 

గరి త ముసము్యుద ఫ మేఘ ్ సము ఘోవ.వ లెంగేవలాతీంద్రియ ద్రన్టయగుబుమలక్సు 
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మా(తమే యోగదృష్టీచేత (గహింపందగిన వేవము వకు. గేవల 

కుశ్షీింఛరధూ_ర్త శో_తియమన్యులు _శెత మనుపేరుపెట్టి స్వార్ధ 

వరులె యింత పనికిమాలిన యపారముభలు 'వేవమునకుం జెప్పి 

పామరుల. న్నోనపుచ్చి సాత్తుకూర్చుకొనుట యెంత ఘోరకలి కాల 

వేష్టిత మో! “అవ్య కాదీని భూ తొనివ్య _కముధ్యాని ఛారతఅవ్య క్ర న 

నిధనానే్యవ కాత్యత పరివేదనా” అను రీతిగా సీజగ త్కార్యములు 

భూతకాలమునందు బీజరూపముగా నున్నవి భవిమ్యత్తుసందునుబిజ 

రూపమున లయమగుచున్నవి వర్తమాసకాలమునందు మొత 

మురత్చే ల్తీ త్తిస్టిలివి శేవములం బరిణమించుచున్నవి భూతభవిష్యు తాల 

ములందు “శనిశార్యము వ ర్హమాన కాలమందుమ్మాత మెట్లు చూవిం 

చును? నిదకుముందుగాని మెలంకువ వచ్చినతరువాత గాని "శేనిస్వవ్న 

జగ మెట్లు వా స్తవముకాదో యన్లే యీదగత్కా-ర్యము సర్వా 

ద్యంత భూత భ వివ్య త్కా- రణ మైన యాత్మయందు రజ్ఞువునందుసర్పము 

వలె నధ్య_స్తముగాని వాస్తవము కానేకాదు. కాంబట్టి విధిని పే.ఫము 

లతో సేశేముయుంబనిలేదని తెలిసియు నెందుకిట్లు వృధా దేయహేశ్లు 

కర్మము లస్లూర్ని _శమపడీ (నాసెవ వని యడి7దవా యోపూర్వు 

శశీ విను మి? వాంతకూడం దుద మొవళ్ళనవృ కృదశలోన.౦డి యా 

నడుమ నిట్లు వ_క్రమగుచున్న సీతర్క_ కొ (వ్ర్రుమిటుండసీ_ తేర్క-ముల 

కస్నింటి కాద్యం తావ్యక్రాత్మయ మూలము పూర్వపత్ష ఎద్ధాంతేము 

లన్ని యుం "జెలినీ తెలియని మనుష్యుకృతిమస్వ ప్న నదృశ మిథ్యా కార్య 

ము లయినప్పటికి “అవా మ్మమి” అను జ్ఞ వ్రయున్నంత వణకు సీకుం 

గాని నాకుంగానివిధి నిెపే.ధచింతకలుగకతీ అదు కాబట్టి యట్టివ్యర్థచింత 

నువశమింవంజేన మనలనుద్ధరించుటకొ శే పిన్నలకు జెద్దలు వస్తుజ్ఞా 

సమ. న్ఫోధించుశీరున వేదళా(న్రు ముఖములచే మనపూర్వులు నంత్య 

కావాంకారమమశకారులయినప్పటికి నుణీయు జీవన్ను క్తులయినప్పటికీ 



ర్డీ శ్రళ్లీ జేగజ్ఞోతీ 

నర్వభూతదయా  వరిపూర్ణులె ఘోరదు ఖాత్మకాపారనంసారనంతర 
శోపాయములగు విధినిపీ ధకర్మ ములం బోధించిర కాబట్టి చేద 

శా(స్ర్రుములన్విశ్వసిం చి వీధులనాచరించి a es 

యహర్షివమ లు యావజ్జీ వము వనము పాటువడి “*వావసి పుట్టని 

[తోవ వెవకుకొనుట దొడ్లబుద్ది” అనతీరునం శై చై. వల్యానందమున్నొం 
దుటకొఅకే యీ [బతుకు సాధనముగా చేర్పడినదని మనము ెలిసి 
కొనవలయును. వలయును. “కామి గాక మోక్షగామి కాండు' 

అన్నట్లు సత్కే_ర్మా చరణము సద్దృవాస్థా శ్రమము నికర రి రించిన 

వారుగాని కేవలనిత్య కై వల్యానందపదవిం' బొందలేప పొందలేరు 
“వఏవవా _వథమో యజ్ఞానామ్”-ఈ జ్యోతిహ్రైోమ మనుయడ మే యన్ని 
యజ్ఞ ములకు నొదటిది అవంగా సీశరీరజ్ఞ చప్రీయే సర్వ వేవవిహీత 

ధ ర్మ్నాచరణములను నానాఖ్యలం బేరొ-నయబడిన య్ ములన్నింటి 

కీని మొనటియజ్ఞము పోమపెస్ట్రంచరుంనిర్వి పేత చేమఎన్ల మ్” ఫోము 

నకు బిరుసుగాను బామనకు ముద్దగా నొక్క-సారే యొక్కప్మాత 

లోనే యన్న నుడికించవ లెషంట అశరీరుంగు జీవతంలో సోము 

నకు వంతను లున్నవంట ఫూమండు బొక్కి వాండట ఇందునుబట్టి 

చూండగా నెన్వని యాశిలిడప్పిక లెట్లు వీర్చ్పవలెనో యురోగ 

మున శయావధమో యశుపానమో యేదిపథ్యమో య్ది 

బోధించు నాయు ర్యదాంతర్భూతములే బుగ్యజుస్సామాది వేద శా(్తు 

ములన్నియున్క మజియును జంగమస్థావరె _పాణా్యాంతర్మ్యూత ము లే_ 

“ఆగ్నిముఖావై దేవా ”అనతీరున (బతుకును జెంచుజర రాగ్ని స్వరూ 

వులే చేనతలందటు నని కేగినఫలము.. జగము నందలి జంగముస్థావర 

జీవులకన్న వేచే జీవత లేనే లేరు శాక ఎల కలనను న పోయిగా 

నొశర్పుట షందగివట్లు = ింళబడిస ని_దాహోరవి హోర యోగ్య 

_వవ_ర్దన ఎ "వమ్నులే షేవవీహి తాచరణీయయజ్ఞ క ర్మములన్నియును 



మూం౭ం డవ (పకాశము 843 

“యుకానోరవివార కయ. క్ర చేష్టశ్చ” అనుతీఠరు గాంగోరినం త కాలము 

(బతుకు పొడిగించుకొన టకై పెద్దలు బోధించిన మంచియుపాయ 

ములే (కౌతస్మా_్థవిహితయజ్ఞ విశేవకర శ్రములన్ని యును 

జీవతలకై యుకవీతము ఎత టీవతలశకె (పాచీనావీతము 

తిథులయెడ నివీతము ధరించవలయు నవనంగా- ేవతాస్వరూపమై 

చై వికమైన యాయురర్టుద్ధికై. యుపవీతముగా నెడగు పక్కను శయ 

నించవలయుమ. ఎళ్ళ చేవ తొకమె సులభమరణముగోరి |పాచీనావిత 

ముగాం గుడి పక్కగా శయనించేవలయును.వనిపాటులుచేయ. టకై 

సన్న ద్ధముగా మనువ్య(వీతిగా నిఏతముగా వెలకిలం బకుకొననలయు 

ననంగా చేవత్నావీతిశై యు ర్తీరదిక్కు.న శేన లోకో ప శారకకర్మ 

మూ చరించవలయును_ వీతృసంత్మే కై దశకి ఇదిక్కు_ నందు సత్కర్మ 

మాచరి చవలయును. తనతోడిపాటివారి కుపకారము తానున్న 

జీశమంటదే నత్క_ర్మ మాచరించవలయునని యగ పాయము ఉపపీత 

మనంగా ను త్తరదిక్కు. సన్నా్యసమున కు త్రరచేశమును వాన వస్థము 

నకు వన్నీ ఇటేశమును (బవ్మాచర్య గార న్యములకుం దనవన్మభూమి 

యును నివానయెోోశాగ్యము లని “నివీతమిళి మనువమ్యధర్శ్మః శబ్దన్యత 

త్పేథానక్వాత్ ? స్మూతమభ్మి పాయవడుచున్నుది “దిగ్వి భాగశ్చ 

తద్వత్సంబంధస్యార్థ హేతు త్వాతీ ” అను స్ఫ్మూతముంబట్టి (పౌచీ 

నులు జేవతలు దావ్నీణాత్యులు వీతృ చేవతలు పాశ్చాత్యులు మను 

వులు మతజీయా త్త రాత్యు లసురు లని తెలుపంబడెను. అనగా 

సూర్యుడుదయించినపు జెండ న్వెనుకం బెట్టుకొన పశ్చిమదిక్కు గొ 

నడుచువాం డేవనినై నం జేయంగలండు... మనువ్యులొక్క_రుమ్మూతమే 

లోకోపకార గుగుపని చేయందగినవా రని యభి పాయను -జీవతలు 

విరృజేవతలు మణీ యనురులు జనసంఘమున కెంతమా తము స్ననికి 

శారు వనికి రారు 



PPA జగళ్ళ్య తి 

(వసోత ఉద్దాత_[వతిహర్త. సు_బహ్మణ్యు( ఢనునల(రుం 

సామగాయకులు_ పాటకులకుమ్మాతమే కడువునిండ( దిండి పెట్టవలెను 

కాబట్టి లోకమ.లోనన్ని పనులకన్నం( శాడుటయ్ నిక్కము గా 

మిక్కి-లి (శమకర3ుగు విద్య “శుతిరంజకమగు గానమువంటి 

వివ్య మణీ గానము గాన మెయ్యెడను” అనునట్లు వాచి కాంగికా వోర్య 

సా_త్త్వికాఖినయములలో వాచికాభినయమగు న్వరమువలె జన 

రంజకమయిన దింకొకవివ్భ మజెద్దియును నేదు శరీ రారోగ్యకర 

ములై (_పాణిహింసను చేయక మనోరంజనములై న (తస్మా ర్త 

కర్మములు మాత్రమే మున్ఫుపదిష్ట ములు గాని (పొణిహింసాకర 

ములు విచ్వేవకరములు శవలసోవర వూరకమగు కర్మములు 

శేవంసాంర్ధవరుంగ. ధూ _ర్హడనులుకల్పించినపన్నికలుగాని వేద-చోదిత 

కరము 'లెంతమ్మాతము స్లానేకావు ఉద్దాత (పసోత (పతిహ_ర్తలు 

మువ్వురుమవూతేము పాటపాడెడు వారు సుబహ్మణ్ముండు సివ్రదంచు 

నేక పక్క_ లెగర వేసెవ నన్నట్టున్నవాండు కనుకనే పాటకులలోం 
జేరినప్పటికి సలమాత మూంచువాం డగుటచేత వానికి యజ్ఞ వి శేమ 

భోడనము వంతుశతేదు నిజమే సోమరిపోతుకు మేవుట దండుగ 

_(బావహ్న్మాణులమని డాబులుగొెట్టుచు లోకోపకారకమగు వనుల న 

పడని వారికి _గొన్నుగూర్చుండ మేపువారు మిక్కిలి యవి వేకులు 

కదా? 

వరి సివ్వరి సోమలతేకుం బూతికయు బదులు పెట్టవచ్చును 

దా? కాబట్టి జీవత్పశువులకుమాబు కాయ/జార లేల పెట్ట రాదో? 

శాస్తో) _క్ర్లక్షణములుకేల జీవవత్సశువులు లోకములోలభించవ్రక డా? 

కాయట్టి మేకలు మొదలగుపశళునవృులకుమూటు విష్టవళువు లే చేయక 

తీజదు_ కూటికొణకు కోటివివ్య లన్నట్లు (శౌతస్మా ర్తకర శ్రము 

లన్నియు న్లూటికై ధూ ర్తులు కల్పించినవి ఖ్రైలీ. గ్నార్యవత్య మావావ 



మూడ న,పకాశను 24) 

నీయ దశ్షీణాగ్ను లన మూ(డగ్నులు వాస్తవముగా వాతేపై త్య 

శ్లేమ్మయు లను త్రీదోవములు_ _తిదోమసామ్యనూరోగ్యము | తిదోవ 
(వకోవము నన్ని పాత రోగముకాంబట్టియారొగరముని కె | తిదోవసామ్య 

మెొంనర్పు సొధనమయి ని చాశనవివారము న్యు క్రియు క్రమముగా 

నడువుసాధనవి శేష మే యజ్ఞ మనంబడును | త్రిదోవరుయశుగు శరీర 
మందు గార్శపత్యము పెతృకోశ మాహావసీయరూమకోశము దశ్షి 

గాగ్ని మూ తకోశము “స ప్పవశకం లింగమ్ పంచభూతములు. 

పంచతన్న్మా(తేలు_ పంచేంద్రియములు మనస్సు. మతే యాత్మయు 

సీవచేడుప దార్థముల్మ బతుకు కల్పించంబెౌ నీపబేడింటిశే పదేడ్లు 

రధ్యర్వ్యు లనియు యజవమాను. డాత్మునివలె సీపటేడువ దార్థములలో 

ముఖ్యుండు కాలంబట్టి వానికే తల గడ్డముల నొజిగించుట కాటుక 

పెట్టుట "మొవలగుసంస్కాాారము లాత్మునకు స_త్తరజ_స్తమోగుణ 

వీశెవములపలె నిరూఎంపంబడుచున్నవి “తవక్చ ఫలనిద్ధి త్వాల్లోక 

వత” యజమానుం డుపవాసము చేయవలయను లోకములో 

జగరముతేగిలిన వానికి లంఘనను. చేయించెదరు అంభునబృంహణము 

లాయు ర్వేదమున సమయానుకూలమ.గా విధింపంబడెను కాంబట్టి 

యగ్నిషహ్టోనూది యజ్ఞ కర్మ యులన్ని యు వేయ్ల (శ తస్మా _ర్హకర్మము 

లవ్మ్నియుం జికి త్పావిశేషము లే యాయు రే వతం తేము లే_ 

అధ్వర్యులు బంగరుకంకు లుపెట్టుకొ నవంయు నెట్టతలపాగాలు 

చుట్టుకొనవలయును కట్లు బొట్లు జుట్టు నగలు స్నానము లువ 

వాగములు వేయేల చావ్యాయజ్ఞ కర్మవి శేషము లన్ని యును “ఏ౯ 

9? క్యాచ్చ వేదేనవ్యవస్థాస్యాత్ అను సూ తముంబట్టి గౌాంములు 

గాని ముఖ్యము లెంతమ్మాతము న్లావని యాధ్వర్య వాద్దా_(తాత్మక 

వాక్కాయక ర్మ వబోధకయజాస్సామ వేదో కవాచికాంగికా పహోర్యాభి 

ఫయుయు లన్నియు నైణము లౌవఇారికములు స్తాన్ ముఖ్యము 
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'లెంతమా తము న్లావు కావు. హొతమగు బుగ్వేదాత గక మావసిక 

స న(కాపక సా్తి కాభినయముక్క_టియే కేవల సత్సంకల్పాత్మక 

మగుటచేత నిర్వి కారనిర్శల ఫభావనాత్మకమ సట చేత ముఖ్యమనం 

బడును కావున బాహ్యలౌకిక కర్మముంను విధించుయజుస్సామ 

'వేదములకన్న జుగ్వేద మొక్కటియే మానసికమైన మంత మనంవగి 
(వభానిమవగుటచేతనే “అభ్య ర్మితంచ” అను సూ తమునకుం 

దా ర్కా ౫మైం _లేయీవివ్యయందు బుగ్గ జుస్పానును లని యజు 

స్పానుములకంయి నుండు పల్క_(బడెన్కు నత్పంకల్పమే సత్కర్మ ము 

లకు మూలను కావున నంకల్ప మలౌకికాత్మ వశము కావున నత్సంక 

ల్పాత్మ బుగ్యదయు టౌకిక బావ్యా వా క్కాయకర్మో డ్చోధ కాధ్యర్య 

వౌద్రాతముః కిన్న ( శేష్ట సుని చెప్పంబడెను “యేఢర్మకర్మ నిరతా 
ద్విజ బేవభ క్తాః- యది మనసా వచసా చ _ప్రదువ్వ్యూతి న సర్వ 

భూ లేభ్య ” ధిర్మకర్శవిరతులు దిషజచేవభ కులుమా(తెమే (హా 
వ తాయు వనుభవించంగలరగని జోోతిశ్ళా(న్ర్రుమును నర్వభూతవయ 

కలిగియుంటమా(తమే పథ్యాశన వ్యాయామజి లే దయత్యములకన్న 

మిక్కి-లియారోగ్య దాయకమని వైద్వ్శౌ(స్రుమును “పార దార్య 

మనాయుష్యుమ్” న్యఖిచార మాయువును హరించునని పేదములును 

జాటుచున్నవ్సీ ఇంతకును “న ర్వేజినాః సుఖినోభవన్తు అని సంత 

తమును నిర్శ్మఆాంత ఃక రణమున6 గోరుచు సత్వవయలను తప్ప 

కొరులను సుఖపెట్టి తా సుఖపడుటయె జన్మసాఫల్య మసి సర్య 

వేదశా(న్రు ములయొక్క- మ ఖ్యా భి పాయము 

మణీయును జిలెకాత న్లలిగింశుటశై (వతినారాధనమ్యు 

న్యునులు విధించిరని తెలిసికొన తేక “వతిమామందబుద్దీనామ్” అను 

నట్టు చవలచిత్తులగు మనున్య్యులకుమనస్సాకచదార్గము నే ధ్యానించుట 

సాధనముగా (శతస్మా _రృకర్మశలాపమను వి గహోరాధనవిధి న్మును 



మూండవ(వశాశము ర్టీత్మ? 

లేర్పర్చిరి కాంబట్టి బుద్ధిమంతులగు మనువ్యులు (* తస్మార్త 

క ర్మాచరణమంతయుం జి తళుది కారణములని తెలిసికొని గౌణము 

లగు కా మ్యుకర్మను లాచరించి ముఖ కిమగు ఇల్తలుడస్ సంపాదించు 

కొనవలయును “చి త్తశుద్ధిలేని శివపూజ తేలొకోవిశ, దాభిలామవినుర 

వేమ” అవ్నట్లుని దాహారవిపోరవిషయభోచై కతత్సరు లై న స్వార్ధహర 

ధూర్తజనులు యజవూజాయామ్” అను ధాత్వర్థ మెంచి కేగల ధర్మ 

న్యరూపుండగు యజ్ఞపురుముని ౧ర్మల మనః వుఘ్పమునం బూజింపక 

శీవల కశ్నింఛరులె యధ్యర్యదంభ వేవములతో తమమలినాంతః 

కరణ ముల న్నుద్ధి చేసికొన.టకుబదులు “వకావశక పాలం నిర్వ చేత్ * 

అనంగా మనస్పుతోంనాడిన దశేం దియము లేకాదశ ఫాలములు 

కావించుకొొని యేకావశరు దులకు సం వీతిగా నేకాద శే దియ 

నిర్యర్శిత లోకోప కారధర్శ్మరూవక హవిర్రాన మిచ్చి నిత్య 

సాంతోహాత్మక స్వర్గము నృనుష్యుండు పొందవలయునని ళుతి 

విధించుచున్నది “జ్ఞాలేచవాచనం సహ్యవిద్వాస్విహితో ౬వ 

అనంగా “ఆయుర్యష్థైన కల్ప తామ్” అను మొదలగ క్షు పిమం త 

ముల యజమానుడు మామే చెప్పవ లెక మం తేము 

న్మం(తార్థము నైలియని వాండు యజ్ఞము చేయర్మాదు. వేదమంతేము 

అన్నియును వల్తీంచి చక్కగా జ్ఞ ్రనుంచుకొనియేమం[ తము న్ను 

వక న _ప్రన్వరజ్ఞానముతో నుదా త్తానదా_త్తన్యరితములం బొరపాటు 

"లేక సుస్వఠరముగా న చ్చరింఫంగలిగి సరిగా మం(_తార్థమంతయు 

నెతీంగిన విద్వాంసుండ. తేప్ప నితరుం జెవ్వండును యజ్ఞము చేయుట 

"కెొతమాశముం బనికి రాండు “వీకశ్శబ్లః సమ్యగ్ జ్ఞాతేః సువ్హునం[ ప 

యుక్తః స్వరేలోకే కామధుగ్భవతి” అనునట్లు మం(తోచ్చారణమ, 

సరిగా జేయుటకు. గానిమం( తార్గ మెటుంగుటకుంగానియ్య మొన ర్వ 

టకుంగాని శేవలము ఇుములే తగుదురు పామరమనమ్యు లై హికి 
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విమయభోేగవ్యసనాతురులు కనుక వేదో _క్తకర్మము లాచించుట 

కెంతమాాత వధికారులు కాచేరరు శకాచనేరరు పరాపశ్య స్తీ న్ 

మధ్యమా_వెఖరు” లను చతుర్విధశబ్దములలో మనువ్యుడు _వెఖకి 

న్రప్పం దక్కి-న మూండీంటి నెలిసికొన నేరండు కనుకనే పతంజలి 

యనుముని తన శశ్రానుశాశ సము ని శబ్ద చాతుర్విధ్య మెజి గి సుస్వర 

ముగా నుచ్చరి చివవాండే “యని స్యర్షమకురతి” స్వర్ల కారణ 

మగు వాగ్యజ్ఞ పోక 1 నిరేశించెను కనుక నతీం్య దియ 

వష్టలగు బువులకునూ-[తమే (శౌతస్మా రకర్మములు వ్ధింషంటబడు 

చున్నవి కాని యిం దియవివశులు విపరీతవృక్కు-లు |థాంతులుం 

చావరులగు గ్ర రగంనారబర్డ్ అగు మసుష్యు- శకెంతమా( తము 

న్విధింపం బడం లేదు విథంపయబడ లేదు శాంబట్టి సలు మునులు 

అప్పగగింట్యా అగు గునుమ్యులు యజ్ఞమాచరించుట కెంతమా( తముం 

బనిరారు ప కిరారు (తస్మా ర్తకర్శములు చిత్తశుద్దిలేని | పొక్ళత 

పామరవన ష్యులకే విధిం పంబడు నెడల సెట్టినేరు, లింగము పదినే 

ర న్నట్లు విధింపంబ సీస (శతస్మా ర్తకర్మ్శ ములలో నూఅపవంతుకన్నం 

(బమాదమురానీ కావంతెన నాచరింపంజాలని పామరులకు. విధింషం 

బడిన _పాయన్న్చిత్తకర దము "వేయి. రెట్టుండును (పాయన్ని త్తకర శ్రమే 

నరిణగా నెజ వేర్చుకొనంజాలని నం సారులు విధు క్త్కర్మ మెట్టు రవం 

తేన న్లొనసాగింపంగలరు! ద్యిజత్వేము మొట్ట మొదట సిద్ధించి నన్గాని 

(బవ్మాత తియ్సవెళ్ళులు కా నేరరుగా? (బవ్మాత తియ్య వెళుులుతప్ప 

ఇతరులు అగ్ని హోమ మా-చరింపందగరు గా? వెత్తికుదిరనంగాని పెండ్లి 

కాదు “పెండ్లియై నన్హాని జెల్లేకవరదన్న ట్లు ది్యిజుబుతప్ప నగ్నిష్టోమ 

మౌాచరించ రాదు ముటి యగ్నిషోమమాచరించినందప్ప ద్విజులు కానే 

రరు సంస్కరింపంబడీన మాత్రమ. చేత మనుష్యులు ద్విజులయిసచో 

శూ్యదు లేల దెకిజాలయి యగ్నీప్లోమమా చరింవరాదో? నిక్క ముగా 
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మం తమున్యథావిధి నుచ్చరించుటకు. గాని మం_తార్గము తెలిసికొను 

టకుంగాని “ఎోతిస్థానే స్వ రాన క్తుం నాలంబపహ్మోఎ తత్త్వతః” అని 

నారదముని చెప్పినట్లు మనుమ్ము లెంకేమా( తము స్రాంరు ఇవాలరు 

కాంబట్టి (తస్మా రక ర్మాచరణము వి ద్వాంనులతీందియ్మదష్టలగు 

బువములకే గాని (పాృ్పాతులగు పామర జనుల కొతమా తము సాదు 

కాద. కాబటి మనువు; లుచ+80చునది | తయీవివంయు నాడు లు 9 చి CL ఫ్ర ౧ 
ద్విజులమనుకొని ప రాచరించుకర్మములు విధ్యు క _కౌతస్మా _ర్తకర్మ 

ములు న్లావు పరమార్థము న్నిత్యమైన వేదమం తము అనిత్యమ ర్త 
వ్యవహోరనుసకు సాధ్య మెట్ట్లగును P కనుక ని చాశనవిహార సౌఖ్య 

మునశకె సాయపడని యేవో లేనిపోని యాకాశవంచాంగములు 
చెవ్వుచుం దాము (శో_తియులమని దంభవేవములతో. బశుహింన 

కావించుచు వెణీకల్పములం బన్ని స్వార్ధ పరు లై సోమరు ల మం తేము 
ల ఠా ఇ... శు 

మావలె నుచ్చరించవలయుననియును (శుతిస్మృతిల కర్ణము మేము 
చెప్పన టేయనియును మటిీ యాధ్వర్యవమునకు మే మేతేగినవిద్యా సుం 

మాయు ననాదిగా వర్ రల కృతీముకల్పముస నమ్మ బతుకు 

వృత్తిగా నెర్పర్బుకొని వృభిజారమును దొంగతనములకు వాళ్స్యా 

యనస్మూ తముల న" మారతం తము స్విధ్యు_ కమలను దుర్ణనులవ ఇ 

చాము చేయుకర్శములు (శుతిన్మృతిన మ్మతములు న్వేవచోదిత ధర్మము 

లని చాటుచుం చెలినీ తెలియని భూర్తమాననులు తవుతోడిపాటి 
వారలం జెజుచి (కొవ్వునం దాముచెడుచున్నారు తసతోడిపాటివారి 
(బతుకు సాఖ్యము నకు వగుసన్న పానవ(స్తుముల నూర్న్చుకొనుట కై 

చేయుపనికన్న మనువ్యుండాభరిరంపందగి న వధు కకర్మ మిం కెద్దియు 

స్లాది కాదు. కూడుగుడ్డల కై పసికి రాని (గ తస్మార్తక ర్మములన్నియు 

నిన్సరిశయము గా ధూ_ర్తజవగల్పితములే దం భకృత్యము లే మోన 

ముఖీ మోసములే. వేదము సృనుత్యు ల పఠింప నేరరు, (బన్మాక్రైన 
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వేదార్థ మెజుంగరాదన నుర్మతార్షము నెలిసికొనుట మనువు 

శేపాటివారు? మతార్లము తెలియంజాలనిపామరులకు (శతస్మార్త 

కర్మాచరణ మెట్లు నిర్వచించంగలరు ? మువ్వలు బువులావందించుట 

కొటుకుమా(తమే వేవపరన మొనర్చిరి మం|తార్గము నల్ల డించిరి 

శొతస్మా_ర్హవిధ్యు_క్తకర్శము లాచరి చిరి మనుష్యుండు మనుష్యుల 

కొ అీ వంకాయవచ్చడి చేయును గాని తేళ్ళ కొకు శాదుగా? 

యసీ”| దియ| దప్లలు శామరూపులు సత్వసంకల్పులగు జిముల 

నడువడి బుములు తెలిసికొని యానందించుటశే గాని సంసార పాశబద్ధు 

లగు గుర్తుల కెంతమాతము న్లాదు కాదు_ “యు తేరివార్థం స్మృతి 
రన్భకచ త్” అను విధముగా (_శుతియొక్క_ తాత్పర్యము _శెత 

కర్మ మ. చేతం గన్న స్మార్తగర్మముచేతనే నరిగా వెల్లడించంబడు 

చున్న దను మపోకవిపల్క-_ మీక్కి-లి గణనీయము 

అశ్వమేధము నందు చచ్చినగుజ్టను.నకు మేంతపెట్టు _కౌత 
కర్మము న్న దప్వుటడుగులిడుచు హోయిగా నాడుకొనుచున్న వీల్లవి 

కన్న పాశ నము 'కానించుస్మా ర్తక ర్మము శ్లొఘ్యముం గన న్మైపండ వు 

కదా? “శబ్దగుణక మాశకాశమ్” అనుతీరున నావేదపురువుందే శబ్ద 

(బహ్మమాకాశమునం (బతిఫలించె న్యాపతివింబముమా తమే (శవ 

జేందియ గావ్యానుశాని నీక్కాముగా నావ బహ్మ ముభోౌ లిక ముకాదు 

కనుక గ్రవణేం దియముచేత యథార్థముగా (గహింపంబడ నేరక 

(పలిబించితమైనూ. తమే (గహింపయబడుచున్నదని బోధించిన మునుల 

జ బోధనుకూడం (బాతులు వివరీతదృన్షుబు కావున శబ్ద బహ్మామగు 

మంతమునకు విషరీతార్హముచేణ (శ తస్మా రకర్మకలాపము స్వాక్థ 
థు ఎని థి 

పరులే కామ్యకర్శజా ల స్లావించుకొాని తమత మయిస్టానుసాఠరము గా 

వన్నపానముల  న్లల్సించి 'జీవతలపేరచెబ్బ మద్య మాం సాశన్నులే 

వ్యసన రులై సౌత్తాఎ. *మున్మవ్యపానము మూ ౧సాశననుం గతువ్చుల 
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వీధ్యు_క్షమని పామరుల న్వశపర్చుకొని తా మొవర్చు కూరికర్మములు 

బీభత్స కార్యము లల్లీ లచేష్ట లన్ని యును (_శౌతస్మా ర్రవిధ్యు_క్రిములని 

చెబ్చ విజ్రవగుచు భూత్మదోహముకావించుచుచ్నారు.. _బతుకున 

నెద్దియోపని చీయకతీరదుకదా ? తనతోడిపాటివా కి సుఖమగు 

తీరున (బవ ర్హించియొరులనుసుఖ పెట్ట అతాసుఖ పడునట్టు చేసన పనియంతే 

యును ఏిధ్యు క్ర మేయని వేవశాసో)వ టేశ మొనర్చిన మునుల ముఖ్య 

తాత్పర్యము 

“స్యాత్పకృతిలింగాట్రైరాజవత్ ” అను సూతిముంబట్ట 

యజనూనుండు. వేంటాడీ చంఎనమృగమూాంసము తో నవసీ తుమను 

నప్పము జశీయంబడవలయునని (పతిపాదింవంబడ | సవసీయ మను 

నప్పము మాంసముతోడనే చవేయంబడనక్క_ర లేదని సూచింప. 

బడెను కాంబట్టి మాంసాశనులుమా, త మేమృగములను -వేంటటాజెదరు 

శాంబట్టి (కతువులు మాంసాశనులకుమా(తమే పధింపంబడెను గాని 

ఇె-కావోరుల శకెంతమ్మాతిము స్యధింపంబడ లేదు కాయబట్టి మృ౫ము 

అను వేటాడి చంబ యామాంబముందిని జీవించు కూరకర్ములగు 

మనుష్యులుతప్ప శేవలభూ తవరణాపరు లై యహింసాపరాయణు 

లగు నద్దెనులు పశుహింస న్యధించు యజు ర్వేదివిధు 'లుతమా[ తము 

న్లేయందగదు 

జగదురు(ప్రశం౦సన 
గి 

““చూర్రు పీ యవచనానితు పురుమబుద్ధి (పభవత్నా ర్యా "త్వా 

వ్మి పలిషృయా వా _పయుకాని వాలదో పే.ణ దుష్ట త్యాదయథాగన్ధా 

నిభవంతి” మనుమ్ములందజును (భాంగులు వంచనావరులగుట చేతే 

వారలాడుపల్కు-లుయథార్థములు కా వనిసర్వతే _న)స్వతింతుండని తేగ 

బారెడుబిరుదుతోటంటించుకొ న్న పార్థసారధి మ్మ గునివల్కు-ల.కూడ 
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పౌరుపే యములగటచేత నయథార్థములు కాక మానన్రకచా? rn 

జేసినళా(స్త్రదీఎ కపౌరుపేయము (భౌంతిమాల మయఖథార్రమని 

తెలిసియుం బూర్యమామాంనా ౪ ్యస్ర్రుము స్భథార్థము గా బోధచేయు 

నని వెణ్లే నమ్మక మేలకొనెనో ? నా కెద్దియు నైలియదు నేను బొత్తిగా 

_థాంతుండ నసమర్థుండనై నప్పటికిని ఇాస్తాార్థముం 'జేయంగలనని సభ 

లలో. బండితునివలె సంభావనమ గోరు ధూ ర్తమానవుల నేమన 

వలయును ? (గహఛచారముచే నోటకివచ్చినట్లాడు విచ్చి వాండను 

బొట్టకూటికొట కెట్లు పండితునివలె నటి చు న న్లరుణించి నాగోరిన 

యన్న పాసముం చాత లీంగో రెదనన్న నెంతఖాగుండునో యట్లు 

తన యద్ధతం బావోటము నొప్వుకొనక తా నేమో వే త్తననియు. 

దా జెబ్బ్పన టే శాస్తార్థమనియు వి భాంలి సమ్మి ళు లవాంకార 

విమూ భాత్ముులె నావలె నెంత చాట భారతను శాస్రుదీఎక (ప్రచు 

రిశదిరో! “శ తాంధాః కూపం (పవిశ న్లిి అను చందమునం “గురూవీ 

కురూవీ యేల బుట్టికి వే” యన సురూపుల 'న్వెక్కి-రించుట కన్నట్ల 

సర్వ భూతవయా పరు లహింసా వతేప రాయణులు సకలజగన్మి_ తులు 

సశ్వుజినపములును “యదేవ శేశస్సాధవరూపం యాగహాోమాది 

తదేవ ధర్మఇశ్యుచ్య లేలో కే-నావూర్వమ _న్తఃకరణ_పవృ త్యా ది వొ 

లోక పసిద్ధి విరవోత్ ” అనిమ్మిశులు సీయెడమచేయి తీయుము నౌ 

పుజ్జచేయి పె్టునసన్నట్లు (వారి _శేయస్సాధనమగు ధర్మము 
పళువాంసాత్మక యాగపహోోమాది _కూరక ర్మ మే యగున్హాని సర్వ 

భూతదయాపరతంత్మ త సిర్మలాంతఃక రణాది సాత్విక కర్మము కావంట 

లోక వసిస్థము _రూరకతుకి ర్మమేగాని యహా౦ సా_వతము కావట 

యూ హో మాంసాశస కూ రాంతే ః$కరణలకు సర్భభూాతవయా వత 

పరాయ౭౯ా లోకి మెట్టు తెలియు న దటుండయణగా హొరుపేయల్ోక 

వ్యపవాతములగు శశ్చైర్ధమ లు పారుపేయము లేయగున్హాని 



మూండ వ (పశాశమచు 9ిర్రీ 

యపౌరుపేయము లెట్లగును? నా శకెజ్హగా నగపడెన్ గాని నేం 

జూడ లే వను మోసకానివలె నివి మంత్రము లని వురువ్మ పయత్నము 
వేశనే వేదము లుచ్చరించు వేదము లపౌరుపేయములను ధూ ర్త 
(పలఎతము లేమనవచ్చును? మ్మిశ్రిగారూ | జీన ౮ (వీతిగా రాజుగారు 

యాగముచేసెవ రా కతువునందు మనువ్యుపళువు కాందగిసవారు 
మోరుగాని మిాపవు తుండు గాని నిశ్చయింపంబడీరని రాజభటులు 

మెడన్నాశములు వేసిలాగువవ్వుడు మో రేమిచేయ దురు? శునశ్నే పుడు 
యజ్ఞ పశువు ఆ వింబయుడనలోకి |ప్రనిది నొప్వకొనెదరో?తనది కానిచో 
గోదావరివరకు జీంయమన్నట్లున్నదో ఏర్మి వాంత. పురుష పయత్న 
కృతములుకావుస మం_తమం[(_తార్థృములు "రెండును బారుపేయము లే 

ఇది పౌరుపేయమనియు నిది యపొరుపషేయ మనియును నిర్ణ యించు 

"తెలివికూండ బారుపేయమే “వురి శేతంతి ఫుగువఃణ హృవయమం 

వవ్య_క్తముగానుండి సకలలోకవ్య వహోర శారణమగు జ్ఞానము వురువు 

డవంబడును “వురువఃపద్మవ_తాంయివ న్నిర్లి ప్పః అసంగోహ్యయం 

పురువణొ అపి తెలునుకొ న్న వాండు._బహ్మావ్మి దృ షావభవతి” అన్నట్లు 

“వకర్మణా న్యపజయా తాేనై శే అమృతత్యమానళుఃో న అసిత్య 

సంతువ్టీయె స్వరూపమం. గాం గలజ్ఞూన మే పురువుండసి "తేలిన ఫలితము 

కదా? “న్వర్లకా మోయ బేత”” అనుటచేత స్వర్గము నాసించువాండు 

యజ్ఞము చేయవలయునని వియ్యి_క్త క ర్మాచరణమునం జిత్తళుద్ధి 

కలుగును విళఘుద్ధాంతఃకరణమునందు శాన  ముదయించును 

“జ్ఞానం బవ్మా” అనుటచేశ జ్ఞానమే (బవ్మాస్వరూవము_ మే 

కోర్మె_యులేక నిత్వ్యనంతుష్టి నిక్కముగు ధర్మ మగున్హాని వపా 

హోమాది (కూర కామ్యకర్మము ధర్మము కాదను నితనిచెంత నాట 

పాటల జాటుచున్న పరమభాగవతలోకమును ఘూకమునకు లోక 

'బాంధవునివిలె స్ట కూర్మ క్రతుకర్మమున "కెంత ప స న P 



ల్రగ్ట్త్తీ జగబ్ద్యోతి 

(ఎలుకకు) దొండ  సొాన్నీ యన్న ట్రీ వళుహిం సాపరులకు 

మౌాంసోశనవ్యసనరిమగ్న పండిత మ్మ న్యలోక మే _పసిద్ధసావ్యనూ | 

పొరుపేయ వాక్కులు దోపభూయి.స్ట్రములు వేదవాక్కు... అపౌరు 

సపేయములు కనుక నిర్దుష్టుములు కావునం (బమాణముపకు మనువ్యు 

లెంత బుద్ధిహీనులో + మం త_ాహ్మణాత్మక వేదవాక్యములు-“9చే. 

తోనే త్వాం ఇప. మేవోర్షం యజమానాయవ ధాతి”అను వాక్యములు 

మనుమ్యు లుచ్చరింపం గా "వేదవేతలు విన్నారా ? లే కె వాక్యము 

లాశాశ వాణి సల్కె_నా ? “అ భ్యేతవ్యో వేదః) అనునప్వు డథ్యాప 

కులనోళ్ళు పౌకుపేయములా లేక యపొరుపేయములా? యధ్యాపకు 

లమ్ముకడు పువం బుట్టలేదా ? అపౌరుపేయము'లై న చేదవాక్కు.ల 

దోవభూయిష్టములగు మర్త్యులనోళ్ళ చెలువడుబట్ల్టు P “తస్మా 

దసా_ప్పవచసాం సత్రేవా _పామా కే వ కృృదోషాధీన త్వా జ్యే జేచ 

తదభానా(కామాణ్యమేవ వ_క్రవ్యమ్” అని _వతిపాదించిన మి| శు 

లనాద్సంవతాతున మై పారంపగ్యముగా నుపచేశింపంబడుచు 

బరనపారసను ల మాజకున్న హేతువుచేత నిపే'"త్యాదివాక్కు_లహగు 

సేయములుం (వొమాణ్యములను చున్న స్త యనాదిగాం బకన 

పాఠముల మాజి కార్మావ_ర్తేతర దేశముల 'న్వేవములని వాడు 

కొవంబడు చున్న వాక్కు-ల( వమా ణములని యెట్లు నిర్చైశింపంగలరో? 

“ఆన్నాత్పురువః” అనుటచేత లోకములో నందటికన్న వి శుల 

తాతలే ముందు వుట్టి రా P యాగహో మాదికర్మ మే ధర్మముగాని 

యితరకర్మ మెద్దియును (శేయస్కరసాధవమగు ధర్మముకాదని_. తవ 

శాతల సమానకాలికులగు సాంఖ్య శొశ్యార్థ్ల త వె శేవిక మతాన 

లంబుల వాక్యము చోవదనాలక్షణను కాడా Pf _శేయస్క_రసాధశ 

చోదనా౭ క్షణధర్మము కాదా + *అనంతా.వె వేదాణి అనియును 

(బతీయుగ మును -వేవములు చూజుచుండునని మికు లెఖుంగరా ఛే 



మూండవ [(వకాశము 55 

శీవలముమాంసాశనవ్యసన పరులు తాము తినుట కై (గామటేవతకుం 

గోడిని మొక్కు-కొన్నట్లు “అజః _పథమః పశూశామ్” అనుతీరుగా 

నల్ల మేశమాంనము బేహారోగ్యకర మని రుచిమరగి “పశ మాలఖీతి 

అనశుననాదివాక్య మున కపార్థకల్పశముం బన్ని యాగహోమౌాది 

కర్మమే |శేయస్క_రసాధనధర్మ మనుచున్నారు 

“మనస్తు  పృధివ్మాదీనా మేవాన్యతమాత్శకం తేభ్యోఒ 
జల 3 గక 

వన్న ద్వాసర్వ థా తావద్ద్దు మనః, తచ్చాత్మతద్దుకే పరవ స్టత_న్హ్చం 

(వవర్తలే న ఖాహేము హపాదిప్వి తా్యన్తర ముచ్చ కే రూపాది 

జ్ఞా చేమ్య వితచ్చత్తు రాదినహో యం వర్తతే వనమనుమానాది మ్యఎ 

లింగాదిసహాయమ్, అన్వమనస్క_స్వ సం వయు్షైవ్వ్యఎ రూపాదిమషు 

జ్ఞానానుత్ప _్రేః న్మషత వం సంస్కా-రపగతన్హ్రం (వవర్తశే నస 

తం తేమ” అనిపెద్దలమాట మసస్స్పుణ్నడి ఆత్మగు తెము ల౦దదిసరు 

తంత ము ఇతేరములందువరతం తము మ*సన్ఫనుజయించిన వా గేదవ్వలు 
లీ (Ub 

వా స్తవముగాశబ్ద_ బహ్మామగు వేదవురుమని చెలిసీకొశట కతీం దియ 

_దవ్షలగుబుములుమ్మాతమే యధికారులా బుషీం(దుడు తాం దెలిసి 

కొన్న తీరుతక్కి- నబుములకు. చెల్పగోరి యాశబ్ద బహ్మమున “లే 

తోనే త్వా” అనురీతిగాయ బతి _పశ్ళ్యయము లేర్చర్చి యిం దియ 

(గావ్యాముగానించెను (శవణసథమందుతోంచిన వేదాత్మకమగు శబ్ద 

(బహ్మామును దవసాటిబువుల మెప్వున.గోరి జై మిని “అధాతో ధర్మ 

ఇన న అనానూ తమల దా ర ప్ పరం లకు “ఛన్లోవత్సూ_తాణి” 

అనుటచేత నిపే. త్వాది వేదశ్పములన లె సూ_తార్థవిచారణమున కీం 

(దియ్మవష్టలగుక పిలవతం జలిగ "త మక ణ్వజైమివి వ్యా సాదులవంటి మవా 

ర్టులుదక్క_వి పరీతేబుద్ధులు (వకృతిబుద్దులు (పాకృతులగు పామరజను 

లొక వేళమిశులవల (బతి భావి రాజితుల యినప్పటికిబు మ్ళైక్ట_గావ్యూ 

మగు ేవభావ. ఫాషచేత వివరించుట నివృయోజనము కావ్సననే 

గ యు _త్తమనునుమ్యు లై నగా మబుద్ధ వ హోపిరాదులు తేమతే మవుతన్లు 
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లకు దకుతమచదేశభావులగు పాళీ మొదలగుశాటుపల్ము_లతో జైల 
డించిరి జగద్దురుం డతీర్యదీయ్మ వష్టకుగు మవార్షి కావున బ్రహ్మ 
స్తూ తముఆ సేవల సాధనచతువ్ష యనంవన్ను లయిన బువీతుల్యులు 

మాాతమే యధికారులని చేనభావు నైలిసెను వేదములకు బుషి 
కృతసూ తములకు చేవ భావచే భామ్య మొనరించుట జన శ్రనిద్దులగు జ 
ధురువ్రల కొక్క-రిశే చెల్లును దెగద్దురువులు గీర్యాణభామచేత్ర 
భఛామ్యముచేయుట పులినిజూచి జక్క వాంతలువేనికొనుటయే జగ 
ద్దురువులవంటి యాజన్మనీద్ధులుం బుట్టున న్నాాసులకుం దప్ప నితరులు 

చేవభావయుక్క_ మర్యాద నొక వేళ చెలిసికొన్ను వతిళ నొ ప్పారియు 
"జీవ ఫామతో వ్యాఖ్యాన మొనరింప సమర్థులగుట శశవిషాణమువలె 
మిక్కి.లియనసంభవము చే వరాకానినంభవుంగు క ఎలాదిమహర్దలమాట 
యటుండంగా మనుమ్యులలో నొక్క దగద్ధురువులుతప్ప ఛందస్ఫూ 
(తారను "దెలిసి గీ ర్వాణభావతో భావ్య మొనరింవంగల జతిభ 

మ అెవ్వనికి న్ లేదు లేవని ఘంటాపథముగా. జాటక శీను తీజఖదు 

అమ్మకి డు వునవుట్రిన తక్కిన వారందటును సోదర పోవణార్థ మై త మకుం 
గూడ జేవభావ. తెలిసినట్లు దంభముతో _శాసిన (వాంతలుగాని 
౦జామి్మి_శాదుల భావ యాలపెయ్య గాక గేచెపెయ్యయున్లాక చేవ 
భావయు నాదు చేశభామయు నాదు కాదు “ుతిశ్చభిన్నా స్మృృత 
యకశ్చభీన్నా మజేబుపీణాం మతయశ గ భిన్నాః” వేదార్థము 
న్లూర్చియు న్న్ఫూ(తార్గమ న్లూర్చియు నభిపాయభేవమందు దేవతల 
యొక్క-యును బువులయొక్క్యయును సంచజీవాము స్రర్బుటకై సాక్షా 
తగా శివుడే జగద్దురుండు గా నుదయించి _పస్థాన_తయము శావీం 
చెను కానిచో సూ తకారులకుంహాడ శశ్యము శకానియట్టి శాస్త్రీయ 
గభీరవా చనము జగద్గురున కొక్కంనిశ్తే చెల్లు మెట్లు ? 
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మి|క్రవాదనిరాదరణ 

“బుహ్మాణితు నవోవస్థానావ విరుద్దా విడ్యా సతేనోజ్వేత్తుం 

సాశ క్యా న తత శ్చానిర్మోత్షవనంగః జ త స్మా(వృహ్మణః (మశం 

సాన్టైరస్థాయి ల్వేన (శ్రపంచస్యా న్యత్త్యముపచర _ ద్భిరౌపనివతై 

 స్తదనుపారిఖి క్చేతిచోసవు రాతై (ర్భాం తానాం వాక తాత్పర్య 

మజానానాంన్యాయాభి యోగళూ న్యానాం (వళలావోయమదై పతేవాద 

ఇత్యు పేక్షణీయః అ తత్సిద్దమవికల్పస్య (వత్యకస్వ విశేవశతయి 

ర్య క! ఇక్షు వరా జారి సము! షన ఎసరి ద లు బంక రష కుహు 

పిద్దకుండల ల “కెసళ్ళు పెట్టుచున్నారు జలు wey తేను 

న. మహర్తులు (భాంతులై య.దై్యతముగా. ( బే లెని వదర 

చున్నాడు “స్వర్లవుకొదిశేదశ్చ కీవృశాత్క_ర్మ భేదత:, ఇతియావన్న 

వ్కాలేం తాననె నైన (పవర్త రల కాంబట్టి యెకర్మశుచేసి నందువల్ల 

యేఫలమువచ్చునో యాకర్శము నడికించువిధా నమును దత్సః౬విశే 

వమునాకర్మచేయువానికి ముందుగా. చలినయుండవలెనుగదో 

సంభోగకర్మమువలస సంతానముకల్లుచుంట( పత్య క్ష ము గానియపూర్వి 

మ వత్యక్షమననుభూతే మయినన్వర్ల ఫలమం చు మనుమ్యు నకు. గోర 

వుట్లనేవుట్ట దొక వేళదయ్యమును్న చ్నస్వవ్నమువలెం బిచ్చివా రోడ 

భొనుకర్మ కాంబట్టి లేనిస్వర్ల ఫలాశుభవము (కాగిన వానికి బొమ్మా 

లగజడినవిధమునం దోంచినపవ్పటికి న్లగనారవిందము న్లోయుటనై పెట్టే 

వాండుతేప్ప నేనూ తమైనం బుద్ధియున్న వాండు వపెయివాంచునో ? 

_త్యక్షముగాం జి త్రవి శాంలిక రములగు నుపనిప ద్వాక్యమ. లు 

నభాంత| పలవితములంట యీ గగనారవింవమ. వలె శశవిపాణమురీతీ 

సంభవమగు న్వర్ష ఫలబోధక కామ్య కర్మవిభాయక| కూ రాధ్వర్యు 

వాకుు=లు నత్యములంట 'యాహో యేమో సంక్రరమి| శుల పారు 
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బోతు వాంత P తాంబట్టిన కుంజేటికి మూండే కాళ్ళని వాదించుచు 

నుపనివదితి వోసపు రాణమత ములను దూపీ,,చుచున్నా. డీనూత8 

పఫుఠరుము. డీసంకరమి శి P యు క్రి చెపు చున్నాడా ఏనితాతయు కులు 

చెప్పి వీని వాద మండంగ్యదొక్కు. శేవలాకైతేమత వై భవ మొక్కిం 
తయు స్తలపోయనే*ండా ? వేదములు విభజించిపు రాతేతివోస ములను 
సకలలోకోప కా రార్ట మై యుప బేశించి ముమ క్షువుః కుం గైవల్యపదవి 
కర తామలకమగు నట్లు (టఎవ్మాసూూ తములం గావించి యై (తె 

మతముం (బవ ర్హింపంజేసీన 'వేవవ్యాసమహర్షి కూడ వేడవాక 
తాత్పర్య మెజుంగండని తృణీకరించిన (కూర్మ కతుకర్మవ్యనవపర 
ధూ_రమి_ళుల నేమనవలయున. ? “అథాతో ధర్మ జిజ్ఞాసా” అని 
లౌకికవస్తు ధర్మ మెజీంగించి యాయురేవత త్తే మెణింగి యాధి 

వ్యాధుల మాన్నుకొను నుపాయము న్లోకులందజు నైలినికొని నిదా 

వోరవి హారముల న్ని యమించుకొని జోయిగా దమ్మబతుకు గడవు 

కొనుటకై (తి చోడితకర్శ్మ మని మివ వెర్టీ న న్తాని తిన్నగా నియమ 

ముల ననునరించి తమ్మ బతు కారోగ్యముగాం బొడీగించుకొ న నేరరని 

జనులకు “పూర్వ జన్మకృతంపావం వ్యాధిరూపేణ కోధతే, తచ్చాంతి 
రావధై న్ధానైర్సపహోమాదిభి స్పదా” అనుతీరగాం బూర్య 
మావాంసాశా స్త్రృమును నధ కాండుం బరమకారుణికుం డె నజై మిని 

యుప ేనించెన వూర్వవిామాంన యనంగా సాధన చతుష్టయ 
సంపన్నులగు ముముక్షువు లాచరింపందగిన పారలౌకికకృత్యను.ల 

విధించుశాస్త్రము  వాానమునీ “అథాతో బవహాజిజాసా”” అని 

PPE pn క (పక్డి లేమి జ, పో వర 

(వత్యేయ నేయబుద్ధిః అనుతీరుగాం వనుగన్న తల్లిదం్యడు లెవ్యరో 

కలి వాక్య తాత్పర్య ముంబట్టి 'తెలిసికొ నెనా మ్మిశొలు లేక తన 

యిరుగ వొరుగు పానుర వాక్య తాత్సర్య ముంబట్టి తెలిసికొన్నాడో ? 
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నా్యయాభి యోగశూన్ఫు లదై ఏతవాదు లనుచున్నా డే? తె 

నెన్యాయముంబట్టి త-తలిదండుల నైలిసికొనంగలండో Pp వత్యిశాది 

(వమాణముల నెట్టు తవ తేలివం డుల న్పాఢథింపంగండో? తనవుట్టుక 

సంగతియే తాను స కమాణముగా ౧రేశింవంజాలని గర్వపర్వ్య తా 

రూఢమి ళు లుపనిష్మతఖండ న మొసరింప సావాసించుట కొండ 

స్తగరు థీకొనుటకదా ? కోళ్ళు తోలునున్నం గోటలోని సంగతులు 

చర్చించునట్లు పూర్వమానూాంనాజాస్ర్రుముం (బతిపాదించు జై మిని 

సూ తేముల ని వరించుటమాని తానుగాని తన తాతలుగాని కలయెనం 

గను౭ంగొనని యుపసిషన్న్మ తము చర్చించుచుండెనా ! హో! యామి శుద 

డెంతభూ ర్త? _బవ్మాముతో నొక్క_టిగా నవిద్య చేరియున్నదంట- 
కాంబట్టి (బవ్మ్నామ నుండి యవిద్య తోసివేయంబడశక్యముకాదంట_ 

యేమి మ్మిళుల విపరీతపు తెల్వివాగరు ? తనపఏంపే తా నెలుంగని 
మ్మిళుండు శేవల మలౌక్ర మచుంబిత మతీందియమగు (బవ్మాము 

నూార్సి తా నెజీంగిన తారు నములు చేట రోలు రోంకలి లెడ్డుల 

కంకుం జు-ంనం జేయు చున్నాండు 

“అల్బవి ద్యాంసుడే యాతే పణకు పెద్ద” అనుక వ వాక్య 

మా దేవానాం పియునెడ చెంతె నిజమయ్యెను | బుక్కు. మానసిక 

కర్మము యజుస్సు కాయికకర్మము సావుము వాక్క_ర్మము కనుక 

మనోవాక్కాాయములు మూండు నిం[దియవి కారములు న్లార్యాత్మక 

ములే. యుత్చ _త్తిస్టిలినాశవత్తు లే. యనిత్యములే కావున స్వప్న 

కార్యములవలె మిథ్య లే. మజియును మనో వా క్కాయకర్మ సాక్షీ 

నిత్యనత ాపవర్ష కారణ శే వలసిర్లుశా_దై పతేపరమాత్శయొక్క- యసనికీ 

నొప్పు తీజదుగా” ప“*యబేన స్వర్ణమకురుత యజ్ఞ కర్మము 
షై ౧ Fy 

చేత న్యర్షమం బుట్టించినాండని కడా యరము. సర మతీంది 
౧ కు @ ౧ 

యమా ? యిం దియగోచరమగు పదార్థమా? అవాజ్మ నసగోచరము 
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మయెలనినేనిం | దికరణసామ్య మెటగున? నర ముయజ ముచేత 

RA టు కనా సౌధము, 

స్వర్షము సాధ్యము యజనూనుండు సాధకుడు ాంబట్టి యజ 

నమూను(డు యజ మును సవాజసత్వ వస్తు వులు రెండున్న పుడుమూా(డవ 

వస్తు వయిన యపూర్వన్వర్గవస్తు ను దంపతులవల్ల సంతానమువ౫ 

బుట్టింపంబడుచున్నది పాంచభౌతికో పాధితో నుండినన్లాని మజియు. 
న్లేళాధారియె యజనూనుం డుండకతీరదు నచేతనులగు యజమాన్ష 
వంపత్తుంలలమేతనమగు యజ కర్మము చేత బుట్టంచునం తాసరూపమ గు 

నర్టక్షముకూడ సచేతవము కాకమానదుగా ? పాంచభౌతిక చేవా 
ఛారి శానతీరదు పాంచభౌతిక జగవతీ తావూర్య ఫలము స్యర్షమచనెడః. 
రైతు "లేమి యిట్లు పవ్వులోం గాలు వేసీరి ? "జీహామువలన 

ఊనధాము కలుగునుగాని యశనరీముచేత శరీర మెట్లు కల్పించ 

బడును ? కాబట్టి యశరీళస(ర ఫలము సనుయజనూనుండుకూడ 

సశరీరుండు కాకతీరనవుడు ్రైతవావమునకు నీళ్ళభఛార విడువ 
వలయును “సత్రో2నన్నజాయతేఒసతః సన్నజాోయ తే” (నాసతో 

విధ్య భే కావో నాభావో విద్య లేనతః) అను లోకజ్ఞానమించుకయొన 
"లేళ్ల తెతు లావో యెంత దిచాంథులై ప్రా పాణ నువని 

మ_ల్తేడము వ్షనజాలకున్నారు _ద్రహ్మతో నెడ తెగ శెవ్వుడు సీవిద్య 
యున్న ది. కాంబట్టి (బవ్మానుండ్ యవివ్య పితికి వేయంబడదుగాన్చన 

మోక్షము లభించ నేరవంట. యెమి (తుల్య భాంతి. పూర్వ 

మిూావమాంఫాసూ తమ.ల కీట్టు లవకతవక వ్యాఖ్యాన మొనర్చిన 

మ్మళశులు తనమేన చానిసీడతో నెడ తెగకుండుటవేత ళుద్ధథరీరులు 
శాకుంటవ్లేత నే గంకరుయు మిశియని వీంబడుట కొప్వుకునానై రతని 

సనిరమువ లె నద్దానినీడకూడ నాస్తవమేయనుకొని తనశరీరమును 

గ్లూర్చా చ్చింతించివళుడెల్ల దానినీడనుగూర్చి చింతించుచున్నాండు 
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మజీ యాసీడతో. దనశరీరమున కెంతమా[ళము వా స్తవసంబంథము 

లేదని నిశ్చయింవలే కొకప్వు డానీడ తన శరీర్మ పతిబింబమా లేక 
తనశరీరమానీడయొక్క_ (వతిబింబమా యనికాని మ ఆతని శరీర 

(పతిబింబ మొకవా స్తవమగు దయ్య మసి కాని (బమకూడం బడుట 

వేర నేకాంబోలు సీచేవానాంవియుండు“ఇం దాయాన్ను బూహీ”_ అని 

మవఃకల్పానుకృత మృషా జేవతలతోం బిచ్చివాండు దయ్యములతో 
వలె న్యవవారించు దుం దననీడకుం వవశరీరమునకు న్తలసంబంధము 

శేఫలము [ భాంతికల్పితమని తెలియకున్నాండు వా _స్తవజీవాత్మకంం 

డైన వవకుం ఎట్లు తనశరీరమునకుం వచ్బాయ మిథ్యా (పతి 

వీంబమో యశ్తు వా స్తవమగు (బవ్మామునకు మిథ్య్యయంగు. 

జగదాళ్ళ కావివ్య |పతిబింబమని ెలిసికొన తే కద్దమునం దనసీడతోం 
బోరాడు ఎచ్చుక యగుచున్నాందేమి ద్వెశసంకరమిశి ఫ్ 

ఉబవ్మావ్ (దృ హ్మావభవతి_-అవాం (బవ్మోన్మ-మాయామా త్ర 

మిదం విక మై ఏతం పరమార్థతఃి” అను నుషనివ ద్యాకృ్ళవిచారణ 

కధికారి సాధనచతుష్టయసం పన్నుండ గుముముత్షువు కాని, యహం కొర 

పను కారాల సరిఖారభద లై మిథ్యావమయ సుఖభోశతత్పరుం డై 

యసంభ వగగనారవిందసదృశ స్వర్ణ ఫలా పేక్షుండగు కా మ్యాక ర్మ బద్ధుం 

డగు మ్మి శివంటి చైషతమ కావలంబుం డించుకయు న్తగడు తగడు 

ఆహా! తననీడ 'యెొబ్లు జవ మిధ్య యో యు తనమనోవాక్కాయ 

కర్మపవృ త్తి హీతువగు (వత్యతభౌతికజగమంతేయును మతియా లేని 

పోని విచ్చిపిచ్చి యధ్యరకర్మముల న్సిధించు ఘుణా త్న రనదృశక ర్మ 

కాండమును మితీయుం బడ రానిపాట్టుపడి శేవలస్వార్థపరత నాసించు 

స్వర్షఫలముగూడ నశ్తు ననవిషోణమువ అ నెండమావులతీరున “స్వప్న 

వస్తువుఅవ లె మద్యవి కారమువలె వ్యర్థశబ్దస్వరూ వములుంగవలానం 

భవములుం గల్లలుగాని వాస్తవము 'లెంతమా తము స్ల్తానని ఘోర 
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సంసా రాంధకారనిర్మగ్నుండగు చెతి “పిల్ల కాకి శేమి తెలీయునురా 

యుండవిల్ళి చెబ్బిియన్న ట్లో నమాలవంటి (తయీవిద్య కొంత నేర్చు 

కొని తెలినీ తెలియక జానలవదురిిదగుండె యుపనివద్విద్య న్లూల 
Ey ఏ థి ౬ వె ది 

నాడుట యొకేవిరితకాదు _ సరషజననకు.లు సర్వ్యభూతవయావరుల. 

నిత్యసంతుంమ్షులగు నుపనిషద్వి ద్యాపారంగతులగు నడై (తులు 

న్యాయాభి యోగళూన్యు లె బాంతులై శె లెవరయట యాజేోయెమోా 

సంకరబీజ చై ఏ కారూఢమిశుం సావాసము ? దివ్యెనంటు 
మిడతవ లె భాంతుం డై వ్యర్థము గాంగామ్యాక రాగ్నినాత్మ పాంనకావీంచు 

కొనుచున్నాండీ దై ్యతమతావలంబుం డీగ్ళవా ప్రీయజమానుం డీవృథా 

మిథ్యాసంసార మోహ పాశబద్ధుం డీసంకరమిని అన్ని పాములు 

తలలెత్తిన వానపాముకూడం దల యె కె నన్నుట్లు జగద్దురు శంకరా 

చా ర్యాదిపరమహంసలు _గంధని ర్మాణము సూచి తా వేయం గా 

కబ్బజ్ఞా న వైశినం దిన్నంగాలేని మి శికూడ నొక! ౫ ౦ధక ర్రయె యుపనివ 

త్వ రాతోతివానమతే ములం (చువ్యతిశునానియనిఎంచకొనట యత 
ఎ అం వలనో 

గారా నిన్వ భావమా”యన్నట్టు వడ్డితో మాటు కుడువవలసివచుఎ 
“న మో యెజుంగ లేండయ్యెన్లదా? కాకర ముపనిషప ద్యాదులు న్సాయ 

మరయంజాలరంట ? “వవిద్యత ఇశ్యవిద్యా _ విశ భా, విశ్యత ఇభ 

విద్యా" అనుటంబట్ట నా స్తవ మైనదిపీవ్య - ఎ సవమ కొని దవివ్య ౬ ఎత రె నో 

యని మి శి తెలియండా ? చీకటి నల్ల గానున్నదను బాలుని వాక్యము 

వంటిదే “యహ్మాణితుస హోవస్థానాదవిరుద్దాఒవి ద్యాన లేనో బృేత్తుం 
థి థి హ్ 

శ శ్వా”లివి యసందర్భమ. ౧ నబజానమెన నెటుంగంజాలని మ్ ళుల దిక్త జా 
యెడ వై యాకరణఖకు చి శబ్దము సార్థక మయ్యెను అతీం( దియ 

దవలయిన మవార్షు శేయుబేశముతో చేవాక్షమున. |బయోగిం 

చిరో _ వ్యాసాదిమపహర్షి తాత్పర్య మిట్లుండు నే వూయనిమూ తము 

(వాకృతు లూహీంవవచ్చును గాసి “ఇదమిళ్ధమ్” అనిళుతిస్మ్రత్యర్భ 
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మును సంసా రాంధకాఠసిర్మగ్నులగు మి శొదిపాక్ళత జనులు నిర్ణ 

యింప నెంతమా తనమును నమరులు కారు కారు. *ోఇవం వుణ్య 

మిపం పాప మిలే తసి సీ న్పవద్య్యయే, ఆచండాలం మనుహ్యోణా 

మంకొ(న్ర్ర (పయోజనమ్” ఇది పుణ్యము మతి యిది పాపము నని 

గుజు తేటుంగుటకు మనుమ్వులసంవజకిని సవాజజానమే చాలును. 

శ్యాన్రు ముతో బనిలేనే లేదు తనుగొట్టుట తనకుబాధయని  శెలిసిన 

వానికి. బకువ్రలనణకుట కాపళువు లొవ్వుకొనవని తెలియదా? 

'తెలిసినస్పటికి శరత న్లూ)రులై హింసావ్యసనపరులై యొకుల 

నొప్పించుట కలవడిన మె ౦డీ. షు. విధ్య క్త కమనవి చేతికిలొంగిన 

వంక మొదలగు పేదజంతు. న్రల నృలివేసి "దేవతానై వేవ్యము (పదావ 

మని మూంసాశనమున. _(గొవ్వుచుం. దా మాచరించు హింస విధి 

చోదితవని (శుతుల క పార్ధము చేయరాదు సర్వ పాణజల పకారవరు 

లగ మునులు “ఆహీంసాపర మోధర్మళ అనియే (శ్రుతి తాత్పర్య 

మును స్మృతిముఖమున వెల్ల డీంచిరి అహీంసాపరమోథభర్శ 

అనట నాగ్ మత మంట గో బాహ్మణే |బాహ్మణమా ఎభ లే” అను 

సున్నాలపన్న ములో? (బతిపాదింపంబడిన. సింహవ్యా_ఘాదివళువుఅ 

న్థూర్చుకొన వెజిచి పేదమేశలమెడలం విసుకుధూ ర్తయాజుల 

చౌర్షన్యమి"న నీ ఎండిపోయినయెముక ని ననుంకించి కుక్కు యా 

యెముక న్లొజుకుచుం శనదాడల న్లారుచున్న తననెత్తు తాయముక 

నుండి వచ్చుచున్నదవని (భమించి తననెత్తుజే తాజుజ్జు 'దానందించు 

ఫీరున మణియుం దనబొటమన చేలు చీకుకొనునర్భుకులవ లె. చా 

నేర్చర్చుకొన్న తనకల్ల తెల్పి వమా ఇముచేత సత్యమున్దెలిసికొను 

మన్నాననుకొనుచు పళుహింస విధ్యు_క్రమని యు కులనెల్ల డించు 

శోరియమ్మన్యనిం బళువుగాబంధించి | కతు వాటికకుంచెచ్చి నప్వడు 

గాని “అహింసాపర మోధర్మః” అనుస్మృతి మ బోధపడంగలదా ? 
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“యన్మనురవద _త్రజ్ళేవజమ్” అన శ్రుతియను “వైదికైః స్మర 

మాణ త్వా త్తిత్సర్మి గహ దార్శ తే! సంఖౌవ్య వేదమూల త్వాత్ స్మృతీ 

నాం పేవమూల తొ అను శిష్ట వాక్య ముంబట్టియు “అతఃస్మృతయః 

(వరూణ మితి సిద్దమ్” అని “వేదాః (వమాణమ్”అను విధమున 

నంగీకరించి ఇద్ధాంతముచేసిన పూర్వమావమాం సాపండితమ్మాన్యులు 

“వ్య తః వుప్పైః పాయ సేన విష్షుమభ్యర్చయే ద్దషజః, యక్ఞైమయః 

వశూన్ వా ని ననూనం నరకం (వజేత్ అను మనుస్మృతిం హాటిం 

చక మాంసాశనవ్యసనధూ _ర్రకోకియులు_ పశుహింస విధిచోదిత 

మని (కూరచంజాలకృత్వ మాచరించి కోరి తాము చెడి “యితరుల 

న్లూడం చెజుచి నింయగాము లగుట యెంతహఘోర కలికాల దుష్ట 

వేష్టిత మో! 

“యాపేకం (ళుతెకర్మ స్మృతౌ చాన్య (త్పతీయతే, తావ త్త 
యోగ్యిరుద్గక్యే (శ కానుష్థాన మితమ్య తే. 'తేనఫలితోఒ| పామా 

ణం _్రుతివిరుధ్రానాం సృృతినామితి సిద్ధమ్” అని యిట్లు తువ కేమో 

నె దికమ్మన్య మి శి తన నేయాయికయు క్రీ న్లున్సామన్నా(డు P 

పే దాంగములన్నియును సృృతులేక దా P న్మృతులచేత న్తవ్ప (శుతుల 

తాత్పర్యము న్నిర్ష యింప శక్యముకాదుగ దా 1 _శుతిన్మృతి వాక్య 

ములసొక్క_ వివమపిరుద్ధార్థములన్లూడ సాధించుటకు సృ్మృతులే 

సాధవములుక దా? (వమాణ_పమేయములవంటి_ శుతిస్మృతులుకారణ 

కార్యములతీఈన వస్తు భేవ మెంతమా(తము తేకున్నవని యెటుంగ 

డెంత భాంతుం డీవై (త కో తియన్మున్యుడు P కారణ కార్యములు 

"రెండును భాంతిచిత్తునకు "రెండుపదార్హ ములు 76 దోంచును వృ 

శ్యములగు చూవునా వెల్లడియును నిక్కముగా భిన్నపదార్థ 

ములు కానేరవు- శామరూవము లారోపితములుగాని వాస్తవము 

ఖగునా ? గూర్యబింబము నకును మటీ యాసూర్యకి రణము(నగవర్ను 
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సూర్య పశాశను నకును మజీ యాసూర్య ఎంబ సూర్యకిరణములను 
"రెండింటిని జూచువృక్కు.నకు సుతి యాదృక్కు_న్లలవష్టకు వసు భేద 
నున్నదను తార్కి-కమ్మన్యు. డీమామాంనవర్పురూఢు. డెంశ (థాం 
తు(డోPవరన్సరభిన్న వసువులు తేజ స్తీమిరములవ తె నన్యో-ర। గావా 
కములగుటుట్లు ? శరీరమునకును శరీరావయవము_ కును వసుభఖేదమ. 
న్నియాపించు తార్కిక పళువులుచె త్మ కో తియను శ్రైన్యులు వేదశరీరము 
నకు వేడశరీ రావయవముల శు శి క్రావా్లకరణ చృండోజ్యౌతిమనిగ క్ర 
కల్పము లనుస్మృతు లకును వస్తుభేదము గణించి నోటికివచ్చి నట్లు 

వాగుచు. జేతికివచ్చినట్లు (వాయుచుం గేవల స్వార్గవరులై కూూళ ఆ 
కతుమివం బళుహింనకావించుచు సర్యభూతేవయను పొచ్చరించు 
వృద్ధమన. స్మృతిని (గుడ్లు ఎల్ల ను 'వెక్కీరుచునట్లు “నిహింన్యా త్సర్వ 

భూ తాని. అహింసా పర మోధర్మభొ అను (శొతిన్మృతు ల న్ని రసీంచు 

చున్నారు.సము దఘోవవలె నఖండశ్ట నూతమగు _శులికిలబనృతి 

(పత్యయము లేర్చర్చి సార్ధక మొనర్చి న స్మృరతి|శ తికి. దల్లివంటిది మణీ 

యును స్మృతి వేదమాత (పతిబంబమువంటిది (పఠిబింబస్వరూపమగు 

సృఇతి బుదివంటిడి. (శుతి యాత్స్నవంటిది. బుదియనుగుణముం శైల ధి @ ధి 
బట్టియే యాత్మ ( పతిపాదింపంబడును స్మృతి పకృతి. (శుతి వురు 

ముండు న్మృతిశక్తి. (కుతి శివుడు “గుణగ్యుణినో రశేనణి అని 

నె యాయికు డొచ్యకొనకతీఅదుకనుక నే “వవ్యగుణాడిన ప్తవదార్థ 
ములను. (పమాణ వమేయాడది హోవశవదార్థములను కనామరబోధ 

ముదట నువ్మ కమించి “ఏక మేచా ద్వితీయం _ద్రైహ్మ” ఆని ఇాలు 

రక కర్మపరముగా తిని విపరించి _పౌఢులకు. గేవలైె షత 

బహ్మవరమని నిరూవీంచి విరమించెను_ సాంఖ్యయోగ న్యాయ 

వై శేషిక వూరగ్గమిోామాంసాశా స్ర్రుము లుపానసనాసాలభ్యామున3 

కరృు్శాండచే థె (తమును (బలతిపాదిం చెను సుకీ యుత 
@ నా లో 
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మామాంసొశా,న్ర్రము నిత్వసరతుష్టిర క్ష శె శు కాంతచే నదై పతేముం 

(బలిపాదించెమ 

“నాచై ప్టతేజ్ఞానవతేః కక్మాణి విధీయ నే” అనుటచేత భూత 

హీంసాకరము'లె న యాధ్వర్యవక గృ ములు వ్. జగులకు మామే 

యుద్దిష్టమయ్యెన- గాని (పాజ్జుంకు సర్వభూతదంయను బోధించు శేవ 

లోపనివ టై సతిము నేబోధించుసర్వలోక బాంధివి మాసనవధిర శతు 

(ప్రకాశము నధ్వర్యవై దికమ్మన్యదివాంధమిోామిి శి గణింపకున్నం బర 

మార్థమగు నుష్పనివత్సూర్య కాంతి కొకలోపమూా? ఫబ్బమయ వేదశనీర 

ముపరుళు. పీ యమగేయునిత్య మనియునొ ప్వకొనుచున్న డై  (తి"దేదశరీ రావ 

యవములగు శిశ్రాదిన్మృతుల.  పారషేయనులుకనుక "వేవశతీరము 

వలె (వమాణములు కావమచున్నాండే P నామరూప భేదమా. తమే 

గాని సము దమునకుం దరంగములకువ లె వేదమునకు వేదాంగము 

లగుస్మృతులకు వ స్తుభేవము "లేదుగా? శరీరమునకుం ద్యక్చతు_శో(త 

జివ్వ ఘాణావ్యవయవములకు న స్తుఖేదము లేనేలేదు "జీవోంత 

ర్య్ఫూతేములే యిం దియములగునట్టు శుత్యంతర్భూతము లే స్మృతులు 

గుణము (గావాకము (దవ్యము (ావ్యాము బుధ గుణము (గావాక 

మౌార్మ _వవ్యము | గాహ్యము “యేన స్వర్షమకురుత” “యజ్డో వె 

నిమ్లః”” ఆను (శుతుల కర్ణము వేదాంగ మనంబడు నిరు కి యగు 

న్మృతిచేతనే నిర్ణ యింపంబడెను తృక్కుుంబట్టి దృశ్యము “మితి 

వివయాః పదార్థాలే లన టచేత యథార్గబుద్ధిచేత (గహింవంబడుసవి 

వదార్థములుగను న్వర్ష ఫలము నాధ్యమః యజ్ఞ కర్మము సాధనమం. 

యుద్ద సాధవము లౌెకికిము సాధ్యన్వర్ష ఫల మపూర్వు మలౌకికము._ 

అకుడ సాధనము (వత్యత్షమ.- సౌధ్యన్వర్లమ |వత్యశ్ష గునుమానై క 

గమ్యము... చేతి వెన్నముద్ద పాజ్నవే చి చేయినాకుకొను వెంగతివలె 

కోరి జరవలో; బడి యొడలుకడుగుకొను నవివేకివలె నయం 
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(వకాళుండగు వేవవురుమునకు వీక్షూద్యవయవములు కల్పించి నిత్యా 

పౌరుపేయశబ బహ్మము స్టల్పి తాధ్యర్మ కియాకలావము చేత సనపాపూ 
ద ౧ 

ణమువ లె నామమ్మాత్మ ప్రసిద్దమగు లేనిపోని న్యర్ల మనుగగనారవింద 
థి ౧ 

మ్మాఘాణింపందలంచు (భాంతద్వెతమతావలంబనతత్పర శో| తియ 

మ్మన్యు లెంత జీవానాంవియులో? తమ యాంశలిం దీర్చుకొను 

టకై మేశలు మొదలగుపసుంం జంపి యీా నె దికమ్మన్యులు తిశ్న 

నొంతనయముగాని యేమా ఎచిపిచికూూతలు శూయుచు వ్యర్థ 
౧ చి చీ వక 

ముగా సోతుకలు వ(న్ర్రుముల న్లొజికునట్టు పాము.లుం జేళ్ళు బాధించు 

తీరున [కూర వవ ్రర్తనముచేత జంతుహింసకావించుచుం వమ కూర 

వ్యర్థధూా_ర్తచేష్టితములు విధు క్తధర్మము లనుచు సర్వ భూళలదయా 

పరులు సర్వ_పాణ్యుపకారపరాయణు లుసర్వం విన్లుమయం జగత 1) 

అను నిత పనతేపక నొలందలే న్మయాటు సదైైలేమూ ర్తులగు పరమ 

ఛాగవతుం వలంచుచుంట యొొతఘోరకలికాలచేష్టితమో ? జంతు 

వలం బోమింప£ంవగిన పాలు నేయి ఛాన్యాదుఖను స్యర్థముగా నగ్ని 

బుగ్జి పొల్చేయుచు "'తెలినీ తెలియ కేమేమోా ఉవలపించుచు. జేరికి 

లొంగిన మేకలు మొదలగుసాధుజంతువ్రుల నోర్ముక్కు- చెన్రల నూని 

చం “వం దాయాను బూహి” యసి భీకరధ్యునులొనర్చు (కూర 

[8 తుక ర్మరు- స్వా ర్థైక పరత్వమ.౦ (బోత్సహించు వె దికవిశాచములం 

జాజందోలం దగినసాధన మోర్పు తప్పం బరమ భాగవతుల కిం కెద్దిగి. 

స్వ భావముగా మాంసాహోరమునింగాని |బతుక£ఃజాలని జంతువులు 

చేయుహింనమా[ త్రమే వె ధేయహింస యనంబడి తక శా (కుతి 

స్మృృతులచేతం బరిగణింపంబడ లేదు శవల ఇశాఖోాహోరమున వోయై౫గా 

(బతుకలగలమనుమ్యు లధ్య్వరమినచేం జేయుపశుబాంస వె భేయహింస 

యని మాం సాశనవ్యసపపరులగు (కూరమాసనవులు | శుత్రుల్ల కపార్థను 
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చేయరాదు. మన మ్ర శేమివచేతనై నవ్పటికిం బశుహీంస చేయ 

రావసియ్ మన్వాదిబుమషుల. చాటుచున్నారు 

“_ద్రవ్మాజే (బాహ్మణ మాలభ తే” అసి సున్నాలపన్నము 

నందు జెప్పంబడిన మనుప్యాదివకులనన్నింటినిం దలంఛుచేత 

మా(తమే జీవతలకు మానిసిక యజ్ఞ ము న్చలెట్టుయజసూన(డు 
నివేదన మొనరించవలసివనియే (శౌ శాదిస్భృతి తాత్పర్యము. 
మణియుం (గైల్యేక్ష మైన న్భర్గ్లమ ను నుంగొంట కై జంతుసంతృ ప్పి ఏ 

కఠరములగు నన్న పానము. లను వృర్ధముగాం జత్వరము'లేని వాండు 
సులోచనములతోం జూచువట్లు యస్థముచేయ నవనరము లేదు స్వర్ణ 
మ్మ పత్యశ్ష మైన పుడు న్లుడ్డి నాయడు సులో చనములు తగిలిం చుకొన్న ట్లు 

సరము స్తనట కై యజ్ఞ "మొసనరింప నవనరము లేదు కాబట్టి (శౌత 
(కీయాకలాపమంతయును ఒ“బంధనన్యాయమువ లె. చగేవలము wag" 

వదతియేగాని యొంతమా తము న వేశకృత్యము శా నేశాదు 
“అశరీర మాశ్ళా” అనుటచే3 నిగ దు(డు కేవల జేజోమూ ర్తిగాని 
పాంచభౌతికమూర్తి కాకు డుటచే3చే నానాదేశములం దొక 

ముహూ_ర్తమస జరుపుయజ్ఞ మ అన్నియును గేవల మౌననసికము 

లగుటచేత నే మంచితలంవన హవిన్సుకు భుజింపంగ లైను కాంబట్టి 

య.శరీరులగు నిందాదిచేవతలకై యశరీరములగు నాంతరంగిళ 

యజ్ఞ ములే చేయవలయును గోని కావ్వాయలై ములు వేయంగహాడ 

దనియే (శ "తముయొక్క_ ను. ఖ్య తాత్పర్యము. మజియును (కత 

స్మా ర్తకర్మములన్ని యును (బతిమార్చినమువ లె నోనమాల 
యక్క_రముల తీరున కేవల మందబుద్ధు గు పళుపాయులకై యేర్పడి 
నవిశాని వివేకవంతులగు మనువ్వుల క౧తమా తము న్లాదు- దండ 

ధారణము పళవునుగూర్చిగాని మను ష్యునిగూర్చి కానేకాదు. 

వమా. త మైనను వస్తువివేకముకలిగి తన పర యనుక్రొను తెల్ప్విగలిగి 



మూడవ [(పశాశము 260 

తన కష్టసుఖము వంటివే యితేర్మ పాణుం కవ సుఖములని తెలిసికొన 

గలా రే మనుమ్ము లపంవగిన వారు పరులకష్టసుఖము లాలోచించక 

శేవల స్వార్ధపరత చేతం దాము వేవళ్యాస్త్రవే _త్తలమని వంభమ. చూపు 
మనమ్యులు రాత్ససులకన్నం బళువు?కన్న) బిళాచమ్ములకన్న 
మిక్కి-లి హేయులు హేయులు 

“సోమేనయజే లేని సోమశబ్లో లతా వచజి సోమ నయా 
యొక వీధమైన లత యని వూర్వుల యభ్మ_ పాయమని సమ్ముకొని 

మిశి “సోమేన యజేతి” అను (శ్రుతిః మదకర మెన యొకతీగొను 
నూజీ యది చేవశానివేదనముకావించి యజమాను. డా మవ్య 
పానముచేత మత్తుండె యొడలుముజ చి యుల్లానముగాం _దుళ్ళు చ 

చా నివేదిఠిచిన సోమల తారసపానమువేత జీవతలుకూడం వనసవెౌ 
మ _తేక్కి_ యుల్లానమున యజమానునికో ర్కె_ లిచ్చెద రు పానురుని 
వలె |శుతి కపార్గము చేయుచు. దనవంటిపానురులచె తం చా వేద 
వేత్త నని విజ్ఞివింగు చు6 జేతికివచ్చిసట్లు తనగాం దెలినీ తెలియని 
యేదోఖావవు ౫ (-్రలేయుే కొని వాషఖ్యాసరూబమ గా | వాసీ 

నాండు “సోమేన యబవేతి అను (శుజియంఎలి సోమశబ్దము. సకు 

సోము6 డన జుం ్రదుండు “చం వమా మవఃకి అనుటవేత చ చు 

తత్త్వము మనస్సు కా౭బట్టి యజమానుడు తన మనస్సును శోధించు 
కొని విశుద్ధాంతఃకరు ణుండు కావలనీసదనియ “సోమేన యజేతా 

అన. (శుతికిం బాడితు(6డు చెప్పందగనయర్థము మజీయును “అన్నీ 

బోమిోోాయం అళునూలఖేతి అను (శుతియందలి పశుశబ్ల మునకు 

యజమాను డని యర్థముగాని మేక మొదలగుజంతువు కానేకాదు 

అగ్ని యాంగాం నోర్కె గాని యగ్గి కానేకాదు ఆలభేత యనంగ. 
(బవ ర్హింవంజేయ ట యర్థము గాని చంపుట కా వేశాదు కాబట్ట 

“అగ్ని పోమూాయం పకనాలశేలి” అను _గుతియుక్క తాత్పక్యము 
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యజమానుడు తనయంతరంగమును నిర్మలముకావించుకొని లోకోప 

కారముగాం. దన్న బతుకును గడవుకొచవలసివదనియే.  కలడిత 

మ్మ్న్యుండు _కూరనస్య భవుడు వ సలవదు [కలు మినివంటి 

దుర్దనుండు తప్ప నిక్కముగాం బ డితుం డెబ్వండును మద్య పానము 

(సోమపానము) చేయవలసినదనికాని మేక మొదలగుజంతుల౦ జంఎ 

చేవతలపేరు చెబ్ప తిని (కొవ్వు మనిగాని యెంతమ్మాాతమును 

“అగ్నీపోమాయం పళుమాలభేతి” అను (శతికి యెల్లమ్మజాతర 

వంటి యున్న త్త కూరశర్మపరమగు ఆ త్పర్యముం జెప్ప నేచెప్పండు 

శబ్దము లేనేలేదు కాబట్టి మనువ్యులు విని యుచ్చరింపంగలశేబ్దము 

నిశ్చయముగా “అగ్నీపోమోూయం పళశుమాలభేతి అనునది యథార్థ 

'వేదశబ్దము కానే శకాదు. అద్దమున6 (బతిఫలించు పండు నందుకొనం 

గ ల్బాంచు నవీవేకివల నీలోకముశం (టతిఫలించుశబ్బ బహ్మమ ను 

(గహింపలల్సితి నని నోటికివచ్చినట్లు ఎచ్చికూంతలుగూయుచుం జేతికి 

వచ్చిన ట్లసందర్భము గా (వాయుచుం _గూారక ర్మలక్రుం బరాొని తాం 

జెడి యొరులం జెజచు (శోతియమ్మన్యులు రాజశాసనమువేశం గాని 

తిన్నంబడరు తిన్నంబడరు “వశానివె దశయజ్ఞాయుధాసి” అని చేట 

తెడ్డు మొవలగుపనిను.ట్లును యుద నొథన ములకు సగీనపేరగు 

నొయుధశేబము లానశ్షణిక్ ము గాలి (ఒజయోగింపంబడినపుడు క6స్ప త్య” 

అను శబ్దము శొఖావహోరవిశేవమని యేల లక్షణార్థము చెప్పరాదో ? 

“పఈశునూలభతి” చేలను జంపవలయుననటకుబదుల గా ఆశల 

దీర్చి సంతృ_వ్రియనున్నర్ష సుఖమునిచ్చుటకై యాంశలిన్నాధపడువాండు 

ఫలాహోరము చేసికొనవలయునవఏి “*పళుమాలభేతి యను (శుతికి 

లాక్షణికార్థమ న (శోతియమ్మన్యుం డేలచేసికొన రాదో? వేదముల. 

చేదాంగములును మొ_్తమ్బుపి సకలజగదుపకారకములె న్మిచావహోర = 

ఈ. 
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వివోరసౌఖ్యమును నంపాదించుకొనంగల యువజేశనునే చేయు 
చున్నవి కాని లో'కాతీకగగనారవింవ పాయస్వర్షమును సాధించు 

కొనుమని యెంతమ్మా కమును పిచ్చి చేష్టలను 'జెప్పనేచెప్ప లేదు. 
స్వార్థవరధూ_ర్హ్మశో_తియమ్మున్నులు పామరులన్నోసవుచ్చి సుళువుగా 
న హికభోగములం డావిం తీక.కు నెక్కువగా ననభవింపంగా 

శశవిశాణగగనారవిందవర్ణ న మొనరించుచు వేదశ్యాన్ర ములకు విపరీ 
తార్థముచేయుచున్నారు-వనావ రూపముల కె న నెవ్వ సెట్లు భావించు 
కొనెదరో మ జేనమ్మకముచేత నెట్టు తలంచుకొందుళలో యావిధము గా 
నర్టము స్ఫురించును “యాదృశీ భావనాయ్య త సిద్ధిర్భవతి తాద్భకీ”) 

అనుతీరుగా నామిహాపముల కెల్ల ముఖ్యము గౌణార్థముల నెవ్వరికిం 

దోంచినట్లు వారు (గహించుచునవాంకారమమ కారదురభినవూనమ. ల 

చేత నేనుం గెట్టుండునో చెప్పలలమను (గుడ్డి వారివ లె నసందర్భ 

(గంధరచన కావించు వై దికమ్మన్యులు తాము చెడుటయీ.గాక 

కూళ లె సాధుజంతుపింస కావించుచున్నారు 

కాదిక(క్రియాతశ్త్వము 

అష్టాదశవిద్యలు ననాదులే జగముతోడివే యందులో నాల్లు 
వేశము లనంగా జగ త్కారణమగు నాద బవ్మా మే ఆనావ్మ బవ్మా 

మును శబ్ద గాహియం తేమువ లె నవాజపండీతుల గు చుదటిబయువు 

లనుక రించి యాధ్యనికి (బకృత్మి పత్యయము లుదా త్తానుదా త్తాదె 

స్వరములు పదములు వాక్యములు గా విభాగంచి _పాకృతే జనుల 

కుపవచజేకించి జగమునందు మనువ్యులు వహాయిగా నభీష్ట సౌఖ్యము 
లందలగల యుపాయమును జగమునందలి నక లప దార్థత_ల్త్వ మును 

బోధించునట్లు (శుతుల కర్ణము బోధించిరి చేదశబ్దచిభాగమును మతి 

యాశ్లూర్థమును సవాజపాండిశత్యమునం గొటింతవడనపాక్ళతజగుంక్క 
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బ్రతుక తెరువు భోధించినబిువులు జగను తోనే నృష్టింపంబడిరి కాని 

వా రనుకరించిన వేద శబ్దములు జగత్సృవికి* గారణమె జగముకంకు 

ముందుగా ననాదిగా వెలయుచున్న నావ బహ్మమే.- జగము 

కారము. నాద బహ్మాము కారణము. జగము నావ బహ్మ మ) 

యొక వికృత చన్వరూపము_ నాద్మ బర్మా యొక్క_టియే ఎత్యసత్య 

పదార్థము నావబవ్మాముయొక్క- వికృతస్వరూ పములే "వేదములు 

వేదశాస్త్ర) ఎల యు నాద బవహ్మము సూక్ష్మము. జగమును 

మజీయు సందలియప్లాదశవిద్యలన్నియును నాద బన్నాముయొక్క. 

(వతిబి బములు. “వకమేవ ద్వితీయం (బవ్మా” అను (ళుతివాక్య 

ముక్కి-టియే ఫరమార్గములను బోధించు. సాలాష్టావశవిద్యాసార 

భూతమయిన శబ్ద బహ్మముంబట్టి తొంటి 4 ౫ లుచ్చరించిన మొట్ట 

మొదటి యనుకృత వాక్యము తెవనుక్ళతివిశేమములే తక్కిన యనం 

తము_యిన యష్టాదశవి ద్యాబోధకయిలగు శబ్దము న్నియను తి 

యును వై దికశబ్బమునకుం గాని లౌకిక శబ్దమునకు గాని వావ 

ముగా నర్గనినేశ ము పట్ల ముఖ్యము గౌణముగాను గౌణముముఖ్యము 

గానురూఢి యోగమ. గాను యోగము రూఢీగానుటేశకాల పా తాను 

సారముగా విధి యర్థవావముగా నర్గ వాదము విధిగాను భౌవనం 

బట్టియే యేజనము లెక్షుయేశబ్బముఅను 'బారంపర్యముగా చేయే 

యర్ధములందు వివియోగించుచున్నారో కని పెట్టి యీశజ్బమున 

కిద్దియే యర్థ మని నిర్ణయింపందరముగాక ననంతవీధముల యుదాతా 

శుదాత్త | శుతిస్వర శేచములతోం _బతిక్షణ ముపాధిమూరుదలంబట్లి 
మాటుచుంటచేత శ క్రార్ధత_త్త్యమును “ఇదమిళ్ధ మ్” అని (బవ్మావదా 

ర్థమునలె తెలిసికొనుటకుంగాని తెలుపుటకుంగాని యేవారలకైన 

కక్ష్యముకా నేకాదు. ఇది బె దికశబ్రమనియు సిద్ది తౌకిక శబ మనియు 

నీశేబ్దతు. న కిద్ది యర్థమనియు సరం నూరిబట్లై అంక = మా -చరించ్ల 



35] మూండవ (వకాశమ 73 

శలనీనదనియు నిది విధి యనియు నిద్ది నిపేథ వనియను నోటికివద్చి 

నట్టు వాగుచు. జేతికివచ్చిన క్సైల్ల వాయుచుం చెలినీ తెలియని మను 

మ్యులు వెట్టి కుదిరిసది రోంశలి లేరా తలకుచుట్టుకొ నెవనన్న  ట్లాకత 

మున మిదైంట్లు నవివేకజంతువులు మనమ్యులు తేప్పమ జేజంతువులు 

న్లాశ్రు కావు- శాంబట్టి _బకుకుసౌఖ్యము లీనిపోనిఎచ్చియూావాలు 

లేని తక్కి.నజంతువ్రులవలె మాన పజంతువులకు తేశే కేదు_ తద్రనము 

ఠఫొసి తెచ్చుకొ న్నట్టు విధిని షేధ చాందసకర్శమాన్ను ళుతిస్మృలివ్జార 

మునుడకి- నజంతువ్రలవ లెన_దావోరవి హోర సౌఖ్యములతో హాయిగా 

దము బతుకు గడపుకొనంవగినబుదినహూదిము గా లేని ఇ ర్మాగ్యజీవ్ర 

లీమునుమ్మ్యుల. -శ్రుతులవియును గృృతులనియు విధులనియు నిషేథము 

౬నియును “శ తాంధా కూపం _పవిశ స్త్రి? అసురీ తిగా మూనాళ్ళ 

ముచ్చట (బతుకులో. గోరకోరి ఎకలజీవ్లు కు నృమముగా భగ 

వంతుడు నహాజముగా నేర్పర్చినజీవిత సౌఖ్యము ౦ జెన(గొట్టుకొనుచు 

నాకదం పువ బెం గొఅిమాలిస చేష్టల.-చేయు చద్దముంజూ చుకొని 

వీశారపడు సహాం కలల కారల లల దమపన్ని న శురిన్మృతుల 

వేశం వమసీడం చాము చూచుకొని లేనిపోఖ చింతలపాలైని దాహోర 

వివారసాఖ్య్యోపాయము  లరసికొనక నిక్క_ముగా వ్యర్థసంసారమున 
చేవ్రలాడుచున్నారు 

అగ్నిశబ్బ మొడుగయి వేదాథ్యయనముచేయుచు నగ్గివలె 

శుచిగానుంటచేత బాలునకు వర్తించునపుడు “అగ్ని ర్మాణవక ణో 

అని యగ్ని శబ్దమునకు రాతల కారము గణము. ఊఈటశీయు వంటకట్లి 

యం న్మండించు వేండి కగ్నిశబము వాచవి కొర్లము మ.ఖ్యమ. - కాంబట్ట 
౧ థె ల 

_వలికబ్ద ముయొక్క- యర్థము భావనావశమ.. వటి యే ళా(స్రుమైవను 

వివశ్ర్రామూలమే కనుక నెవ్వు రెగరిభావనననుసరించి వారువారు తేమ 

అజ హార ముగా నామరూ పాత్మక జగ తర్యమ లన్నింటిని 
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(హించి తమయూవాచొాప్పున నానామరూపత _ర్హషము న్నిర్గ్హయించు 
కొని కర్మము లాశరింశుచున్నారు. వనామరూవములత _త్త్య మెట్టు 
న్నను వేదశాస్త్ర పవ క్రలగు మును లే తాశ్చర్యముచేత నేకర శ్రములు 
విధించినను సకల వేవశాస్తుములు మొ త్తముసర్భ జగదుపకార| వయో 
దళము లే కావున చేశకాలప్మా తానుసారముగ వనుషులందణును 
బరస్పర[ పేమానురాగములతో నారోగ్యముగా హాయిగా. జిరకా 
లము బతుకందగినయు పాయనుల నే నర్వజ్ఞులును నకలభూతేశయా వరు 
లును నిఖిలజినసములగు  మవాష్దలందజును బహువేదశాన్రుమఖ 
ముల ననాదిగా భూతభవివషదగ_ర్రమాన సమయోచికములు గా సకల 
లోకో వకారమగువిధమునుమా( తమే బోధించుచున్నా రని యేమా 
(త పుబుద్ధిగలమన. మ్య లై వను (గహించి మంచినడువడి సాను సుఖ 
కడి తమతోడి పాటిజనుల న్ఫుఖ పెట్టుచుందురు. స్థూలసూక్ష్మువశా భేద 
నులు తప్ప నామరూవముల కెద్దానికై నను మ జేవిశేవము-లె నను 
సవాజముగా లేనే లేవ్ర_వ్య క్రావ్య_క్తిద శాఖేదముల.తవ్న నామరూ షా 
త్న క్ర జగమునం దక్కిన వర్గ శేవములన్ని యును వా _స్తవములు కానే 
శాన్ర గునఃకల్చితన్యవ్న వవంచమువ లె మిథ్యా, భాంతికల్పితము లే 

“అవ్య క్రాదీని భూతాని వ్య _క్రమధ్యాని భారత, అవ్య _కోగభు 
నాన్వేవ కాత త వరి వేదనా “యద్దృశ్యం తన్నశ్యమ్” “బ్రహ్మ 

సత్యం జగన్నిథ్యా” అను యథార్ధవ స్తుత త్త మెజింగిన ఖుములు 
దప్ప _బౌకృతిజన లందటును (భఛాంతులే కావ్రన మర్మ తే| వష్టలు కల 

రని తన్నుగన్నవా రున్నారని నమ్ముకొనకతీరనిచందనున నమ్మ 
వలసివజేగాని యామం తముతే మనువ్యు లుచ్చరించు “ఇపేతో 
నై త్వా” అను మం తశబములని నిలేశిం చుటకుం (బమౌాణ "మెదియును జ్ర 6 యు ళు 

లేనేలేదు తనకుం దల్లికలదనటకు. (బమాణమున్నది తనయుస్మింకిం 
(సచూణము సవాఇముగా నా త్మానుభవ మే (పమాణము, కాని 
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తచకుం దల్ఫి కలదనుకోనుట న వాజానుభవసిద్ధ( వత్స క్ష! వమాణము 

లేనేలేదు. కాంబట్టి వెనుకోటిదానిం దలంచుకొని వెక్కి వెశ్కేడ్చె 
నన్నట్లు పరోక్షచింతచేయశే నడువడిచే హోయిగాందన బతుకుగడ పు 
కొ నవచ్చునో యట్టి సకలజనసమ్మతమగు (వవ ర్రనముకలిగి వివేకి 

యొరులన్సుఖ సెట్టి తా సుఖపడుచు నిత్య సంతుష్షుం డై నచ్చి దానంద 

త శ్వమున లీను డై సంసారబంధమును-డి తట్పంచుకొని | పకృతి 
వంటక _భాంతినందకసర్వసముండై కఎలాదిమును ౨వలెల్లై వల్యానంద 
వదవి నోలలాడుచున్నాండు. దై వకృతములగు (గహచారవి కేవ కార్య 
ముంం బుకువవయక్ననుచేత నడ్డం దరముకాదు గాని పురువకారీ 

ముం బురువ్యపయత్నముచేత స్వాధీనము శ్రావించుకొని సుఖపడ 

చంచుట నర్వ జనసాధారణ వత్య కానుభ వమేకదా? 

అ త్యాసన్న భూళరభవిమ్య త్కా_లవి చారణము వర్తమా నకృత్య 
ముల నెజ వేర్చుకొను దారిచూ పునుగనుక నే (పఎ తామహు నాబ్దీక్ల 

మున స్మరించు వాడును | బప్మా తుని మోము నన్న వాడును మిక్కిలి 
థన్యు లను న్యాయ మెొతే యును గణనీయము. అనయా (బవితా 

మహూసినాంటి గత కాలమునాటి యాఇభాశరాన సారముగా (బవర్తిం 

చుచు బైపొతు(డు కలుగు భవిష్య త్కా-లమువటుకు సరిషడువంత 

ధనసం( గవాముశకావించుకొనుబా (డు పరల బు మకుట "తా 

సుఖపడి తనయిరుగుపారుగుల న్ఫుఖ పెట్టంగలండు కాంబట్టి నూట 

యిరువజీండ్లకంటు వెనూటివిగాని ముందిటివిగాని భాతభవివ్య త్కా 

లములంవళల్ మనుష్యా చార ములను నర్తమానకాలమందు చింతిం 

చుట యుబుసుపోని మంగలి విల్లితల గొజుగటవలే మిక్కి-లి కొలు 

గానివీచ్చిచేస్ట యని యమ్మా తము బుద్ధిగలవాం డై నను బెలినికొని 
తనతోడిపాటివారికిందెలుపక నమూనండుమూనవండ , మూాచడు ఇపే. త్యాది 

“వీదములన. ఇకోయణజాది శౌస్రుములనూటయిరువ 'టేండ్ల [కిందగతించిన 
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కవ్రుం|గంభముంకు కొనగలగేడెకు సెట్టలోలబచ్చలి యు సామె 

తగా నూటయిరువ జే డ్డ తినపజరు (బోవు కార్యము ను నిక్కముగా 
బుద్దిమంతుడు విచాంంచండు దగమునంవలి జనులందజుం బరస్న 

రానురాగమతో పహోయిగా. దమ్మ బతుకు గానసాగించుకొొనుపా 

యన ను బట్టుదలతో 'వెదుకుఓటకన్న నిక్క-ముగా నవశ్యక _రృవ్య 
కార్యమిం కెద్దియు స్తానేకాదు- (బతికిన దూరు మొానినది ము దన్న 

సామెత గా. వవజీవిత సౌఖ్యమును బరోతు ముగాంగాని (పత్యత్షముగాం 

గాని కావించువాండు తనపాలిటి జేవండు తా నట్టి బేవునియె డలం 
గృశేజ్ఞ తచూవుటకన్న చేజేవురుమగార మి) కెద్దియు న్హాచేశాదు 
అట్టివురువవయత్న ము ఫల మొరులనుసుఖ పెట్టి నొరులయను[ (వా 

ముచేందా నుఖపడుటయే. కబట్టి వెల్లె మొబ్దై యూవా౭ల్ో లేని 

పోనిచింతలపా-లై తెలిసీ తెలియని వేదళా _స్ట్రచర్చలతో నాకాశ 
సంచాంగముల బోధింపక | పకృతోవయోగమగు మంచినడువడితో 
నొరుం సుఖ పెట్ట తా సుభించుటయే నిక్క మగు మానువ ధర్మము 
ధర్మమ 

“అవశ్యం కల్పవీయం హి మర్మ తేస్య (_బాహ్మణనస్య వ్యా, 

గెణతగం తచ్చ మం తేన్య యుజ్ఞ లే” అనుటచేతను మజొ 

కప్పుడు విధిలిజ్బ)క్యయములోడర్గమందుమ్మా తమే గౌణముగా 
“లత సిక తాసు తెలమవి యత్నతః వీడ యన్” అనుకీరుగా6 

([బయోగింపంబడటచేతను ముఖ్యముగా  చేశబ్దమున శేది 

ముఖ్బార్గ మో యేది గాణార్ధమో తెలిసికొనుటకు శక్యముకాకుంట 

శేతను ఊేశభామంబట్టియే చేవభావ. కిది యర్థ మని ( పాకృత జనుల 

బోధను చగేవలము విస్వాసముచేళమా తమే “సర్ష పలి అవంగా 

నావా లని (పళ్యతమ. గా గురువులు తెల్పినఎదపంగాని తెనుంగు 

మొదలగు చేశ భామలనుమా(త మే చమవ్రుకొనకనుం దలవడిన చాలు 
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రికు తెలిసికొనుట మిక్కిలి యసాధ్యమగుటచేతను వేదవేదాంగ 

శబ్దముల యర్ధత త్త గ్ట్యు న్ని ర్రేశించ నెవ్వరికిం దఠముకాదుకనుక మి, శి 

మొదలగు వై దిక మునులు "జీవ భావ తమకు: దెలిఎనట్లు ముసి 

సూ తేములకు వమకు. దోంచినన్సై యేమో బహ సస మ వ ప 

ములను 'జెలినీ తెలియని వాక్యములతోో _దైమింంచుట మిక్కి లి 

కొటి గాసిపసని అపౌరుషేయములగు మంత_బావ్మాణాత్మక వేదముల 

కతీం్యదియవేత్తఎగు జై మిన్మాది మునులు పవన్నినసూ తములకుండగిన 
వ్యాఖ్యానము లాజై మిన్యాదిమపహోము.నులకు తెలియునుగాన్ని పాళ్ళతు 

ఆగు మిని మొదలగు మరు 'లెంతమ్మా తమును చెలిసికొనచనేరరు 

చేరరు “కోవక్తా తారతమ్యస్య తమేకం వేధనంవీనా ఆగమా। 

ఖలు దుర్త భాః అనుట చేత. బవవ చార్థములను మునులు తప్ప. 

(ౌాశ్ళతమదర్వ్త్యులు తెలీసికొంటీమునుకొనుట యచ్చ చార్డ న్యము 

చౌర్ధవ్యను _ చేనభావ చేవతలకుమా(తమే యుద్దిష్ట మగుట చేత నే 

జీవ భావనాం బరలగౌను కాంబట్టి వేనవేదాంగములు శేవల 
మళీం దీ యజ్ఞానముగల మునులకై మా_తమే (వరి ల్లుచున్న వి 

చేదశాన్రు వేత్తలమని చుర్చనులుతేప్ప సజ్జన 'లెన్న(డును విజ్ఞపంగ్ 
తనతోడిపాటిజనులను వంచింపనే వంచింపరు “వచనాద్ది నకల 

(పయోగోగమ్య శే. త్మ తావివ్యమానాన్దాన్యఎ పదాన్యవృషబ్బూయ 

(పయోక్షం వే తస్మా దిష్టదేవతానురోభేన వచనాదితి నిస్క_ర్ష ౪ 
అని లోకోపకారమునకె చేవతల నారాధించునవుడు సూక 
వాక్యమునకుం బర్భాయపవమైన వై దిక శబ్దమునకు య భేస్ట్టారమును 

జెవ్వకొవవలసినదని నివ్క-ర చేయు (శో_తియమ్మన్యమిశి “వశ 
మాలశేతి అను (శుతికిం (పతిగృ్భువాస్టును సర్వ జనరంజక ముగా. 

దను (బవరింవంజేయుమని భగవంతు సహర్నిశమ ను విధిగాం 
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[| కచవలనియు. డ వను నర్థిమేల నివ్క-ర్ష కావించి వివిధావోర 

(వము ౬గిపాలుచేన వ్యరి నగా గూళ తనమున చేవశా పీతి 

వేయు నెపమున మేంక లంబట్టి చం పెడు. కూరకర్మ ముల మాను 

కొనుటయే నిక్కముగా మనుప్యావశ్యశార్యమని తెలిసికొని సర్వ 
భూతదయాపరుండై తరింపంజా.క  యధోగతిపాలగుచున్నాండేమి ? 

“అగ్న ఆయాహివీతయే” అనుళుతి*న్వ భావముగార్య బతి చేహియును 
దనకోశ్కె_ స్టీర్చుకొన టకై (యత్న పడకతీజదని యర్ల్షము వేద 
మనంగా దెలివి _బతుఐచున్న పతిజంతువునకు నేహమున్నశ్లే 
తెలివికూడ యుండుట యూఎరితీనికొనటవ తె నై జగుణము- స్వభావ 

మును |బ 'జంతవునకుంనైలుపు నామరూవములేసకల వేదస్త రూపము 

“యథాలోక ధా సలి అనుటవేత జగమే వేనము వేదమే 

జగమ.. జగత్తునకును చేదమున కగ్నికి వే(డికివలె భేదము అేశే 

బ్రేను కాబట్టి (బతుకు లోకము వేదమను సీమూశడు శబ్బ ములు 

భూమి నేంగుస్నను శబ్బ్వములవలెం ఎరన్పరప ర్యాయపదములు_ 

విశ్వమ్ అననామము మొవలుకొని సర్వ పహరణాయుధః అను 

నామమువజకున్న విముసహ్మ్యసనాచుములన్నియ. నొ కవిన్లు టే వ్రనిగూర్షి 
ఏవరించుప ర్యాయ'పదము లే యయినట్లు “*అగ్నిమిోా లే వురోహితమ్మ్ 
ఇపేతో రే కా” అను వేదమం తెముఎన్నెయును సకలమ_ర్హృజీవిత 
వః నువివరించుప ర్భాయపనమ. లే. ఈజగమంతేయుక గో ర్కె యొక్క 

రూపమే. మజిళో ర్కె్టీగ్బి గంతుష్ట్రిన్లావిం మగుపాయమే బేవుండు. 

కో ర్కస్టర్బ్చుకొన సంతుష్టిపొందిందగి నయు పాయస్వ్యరూఫుండగు జీవుని 
మొక్క వాన్తవతత్త్వము సకల జ నసమ్మతేమగు స్మ్ర్పవ్యర్తనమే- 

కాంబట్టి (వతి కువ మ్యుండు ననతోడిపాటి వారియనుగహామును సంపా 

దించుకొని సుతుష్షుండగటకళ్నం 'చేయందగినయజ్ఞ ము మ జేదియును 

గాచేశాదుకాదు వ3నయూంరి తానెట్ల శీసికొన్నిం దనకువశీయిగా 

నుండునో యానంగతి నిశ్చయిం చుకొనటకుం వనమట్టుకుం. దానే 



మూండవ వశాశము 979 

_వత్యక్షవవాణము శాంబట్టి తక్కి_నయనుమానోపమా నశాబిక 
(వసమాణములన్ని యును ముంజేలియద్దను వె నిక్క ముగా వ్యర్థములు 
నపపోసాాస్పదములు కావా? 'శాలట్ట యో వై దికమ్మన్యోయడా 

స్రీవేదశా(న్ర్రశుహ్క_తర్క_ము న్మానుకొని గతమేమైననేమి యాగత 
మెట్లున్న నేమి న్మీ బతకున నొరులసుఖ పెట్టి సీవుసుఖించునట్లు నడుచు 

కొనుము “పకృతమనుస రామః పాయసం భక్షుయూమలి” అక తీరున 
నేయెండకా గొడు గుంబట్టి స్మీ బతుకును గాపొడుకొనుటకె సీతోడి 
పాటి వారియను[ ౫హమును న-పాదించుకొనుతెన్ను న నడుచుకొనుము 
వేదనా'స్రునములు తెలిసినట్టు నిన్ను మానవుచ్చి సోకురులై నీచేత 
నేవవేయించుకొని సుఖపడ నెంచుదుర్హ నుల తక్కి_రిబిక్కి మాటలు 
డంభ వేవము లెంతమా[ తము న్నమ్మకుము- న్మీబతుకుకన్న మతే 
వేచే జీవుడు లేనేలేండు- సీవుపంతుపీపొంద టకన్న సరర్షము 
మణీ వే బే లేనేలేదు. మజియు నాచేవు(డు నాచేన్రని॥ (యావమగు 
స్వర్హమును జనరంజకమగు నీనడువడోన్న మజెద్దియు న్హానేకాదు_ 

తన ఏంపే తా దెలియంజాలని మూఢమానవుండు చేవునిార్చియు 
చేదశా _న్హ్చ్ర ములను గూర్చి యు స్వర నరక ము గూర్చియును. టెలిసినట్లు 
నటించు కంత మోసము? తన తలివం డులెవా* మూఢి-చెప్పం 

జాలని మూఢవమౌానవుండు తనవ్రర్తనమూనజీవితకాలముయొ. క్క పరోక్ష 

భూత భవిమ్యత్తులంహార్చి యుపన్వసించు గ గనార వింవవర్డ న మ 

మనుకొనివర చూర్గ సాధ నమగుసీజీవిత మూటుక్ జ క. 
(పకృత మనునరించి నీ ని , దాహారవివోరసౌఖ్య* ను నంపాదించు 
కొనుట “కెట్లు క న సీవు నడుచుకొనవలనినదో 
బాల్య ముగడచినషిమ్మట సీమట్టకు నీశే సవహాజముగాం చెలియ! 
మానదు. సీయాత్మ స్వయం పకాశవు “ఆ అ్మా వాఅగరే (శోతవ్యో 

మన్తవ్టినిధిధ్యాసితవ్య:” అన్ను కుతిబోధ సీయూఎకి పీకు నవాజఇ 
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ముగా గాలానుసారముగా లభించినట్లు కలుగక మాసదు. శాంజట్టి 

వెజ్లీ మొట్టి పోకిళ్ళుమాని తలకుమి-చినమాట లాడక “తగిన వేషంబు 

తనుందానం బొగడుకొనమి నొచ్చియును గీడు పలుకమి యిచ్చి వగవ 

కునికి తన కెత గగవయున్నం బధము తప్పికుండుట వడువడి 

కొప్వం జేయు” (పతిితృముగా సీతలివంటడులు పెద్దలుచేయ. బో థను 

జ్ఞ_౪ తెచ్చుకొని పెద్దకాండల 'కెళళ్ళు బెట్ట కొరులసుఖ వెట్టి నీన్టసుఖ 

పడు మిదియే సర్వ వేడశా _స్త్రముల ముఖ్య తాత్పర్యమసి తెలిసికొని 

యన్ని విధము. లచేత నృశలజనరంజకకుండ వే సర్యభూతత తాక రుడస్టు 

నివై నన్ద స్రీ బతుకు మజే(వవ రృనవబచేతనై నను విన్నవడదు 

తిన్నుపడదు. నీతోడిపాటివారి న్చుఖపెట్టినంగాని న్మీబతుకు నీకు 
నుఖము కానేరదు. నీో ర్కెస్టిప్పళొని సంతుష్టిపొండుటకన్న మతి 
వేజే నివు చేయవలనసినపని అేనే లేదు 

విశ్వమాంగళ్యబోధ 

“(ప్రజావతిరకామయత |వజాః సృజేయేతి. సతపో=.తవ్యత 
స్మా శ్రే. జానాక్తతయోచేవా అసృజ్యన్తాగ్ని ర్యాయు రాజిత్య నే 
తపోఒతవ్యన్త తస్మా క్రేవాష్టనేధ్య స్తయో వేదా అస్బృజ్యన్తాగ్నే 

జు గ్వేదో వాయో ర్యజుర్వవ ఆదిత్యా తామ వేదః” (పజాషతి 

యను జేవత (పజలను సృజింపంగోరి తపన్సుచేయంగా యతని లినుకు 

నుండి యగ్నియు వాయువు నాదిత్యు. డను ముగ్గురు జేవతలువుట్టిర 
మణీ యామువ్వుగు తవస్సుచేయంగా వారి యధఃకాయములనుండి 
శికుకంగా బుగ్యజుస్సామనులను మూడు వేదములు పుట్టినవ(ట_ 

యేమో బచ్చివల్ము_లు ఆకస మవ్యా యెందు కంత దూరముగా 

నున్న వంగా మమమండా నాచిన్నప్వుడు నాపీంవునకుం దగులు 

చుంట కోరక నాచీవురునో నాయాకానము నెగురంగొట్టిన్నోకు 
కాబట్ట నాచీపురు చెబ్బల కోర కాయాకాసగాండు డడిసి యంత్ర 



86] మూం డవ [(వకాశము 481 

విరాంద నంటుకోన్నాండని యవ యావీల్లనికి సమాధానము చెప్పిన 

ట్టున్న దీయనందర్భ మం తౌార్గ్ధము లీ రా వ్న్మాణవాక్యము లు. కష్ట 

పడి వ్యవసాయముచేని వండించుకొనితనతో డిపాటి వారి కన్న ద నో 

సౌఖ్యమున్లలిగించి తాం దిని సుఖపడలేని సోమరిపోతు లుబుసు పోం 

నొటుకొనుట*ి వాగుఎచి, కూంతలు వెజి చేవలుగా కీమం్యత శాహ్మ 

ణము లీ కౌతకర్శములు వేజుకావు. ఆశలిదప్పికలు తీర్చునన్న పాన 
ముతే జీవతరలు మతే యాయన్న పానములను నంపాడించుకొను 

'తెకువ్రలే _శౌెతకర్మమ.లు వోయిగా (బతుకుటయే న్వర్షము- 

బరులనుఖ పెట్టి తాము సుఖవడుబుద్దిమంతులు శేవలము సోమరిపోతు 

తుంటరులకునూ[ తము (పొద్దుపుచ్చుకొనుటక నూత మేర్పడిన 

యుసంవర్భసలాపములు కిచ్చి చేష్టలగు వంక కాప ఈ కలం 

ముల నెంతకూ తము న్లంపెట్ల దగదు తగదు 

“యఃశబ్బస్య శ్రవణాజేన వినియోగః (పతీయతే స్మళ్ళొతే 
ఇత్ఫచ్య లే” వధ్వని విసినవతోడనే యేచి నం జని చేయం దలంపు 

గలాగునో యుట్లే పసి లతే మనంబడును. తినుమనువలుకు వినిన 

తోడనే షష్ట స (శ త మనంబడున _ యతి యనంగా విశఆ. 

Eh మనంగా వినంబడిన ధ్వనిరొక్క_ లుం మరసటి నడుచు 

పొనుట_ మొత్తము 6 దవకు వినంబడివధ్వనింబట్టియు నగపడిన 

ఉకూ కారముం బట్టియు మణీయుం దనసక లేం దియములకు న్లోచరము 

అగు శబ్బస్పర్శరూపరసగంధముల నాను గీకాంచినవిధముగాం. చవ 

యిస్టాయిషస్ట్రముల ననసరించి తాం జేయుపని (శత మనంబడును. 

కాంబట్టి యాజగమునందు నమ _న్త్మపాణు లొనర్బుమనో వాక్కాయ 

కర్మమ.లన్ని యును (*"తోర్మములే- “యథాలోక స్తథా ేదటి 

సృష్టిస్థితిలయముల జరుగుపనులన్నియును మొ త్తముపె జగక్కౌా 

ర్యృములన్ని యును స. కర శ్రములే (౫ "త్మకియ లే. వగమే 
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(కే తక ర్మము- (ల తకర్శ నే జగత్తు. నరు _స్తజంగ మస్థావర పా ణుల 

కన్నింటికిని జె జైతన్య మొక్క_టియే.. మనువ్వుస్ స్ ాణమునకు నకి న 

జంతువుల ప్రాణమునకు స్ట స్థానర్మ పాణు ) దాణము నకునుపీ“ మైన భేదము 
లేనికీరున సర్య_పాణుల స చాహారవిజోరః న్మిఫఎమునకు యజ్ఞ జ్ఞకర్ళ 
ఫలమునకు న్ఫేదము లేనే చేదు. జగమంతయును తం సమస్త 

జంతువులును దమతమ ని_దావోరవివోరసౌఖ్యమునసకై చేయు 
(పసయత్నమంతయును వీధిచోదిత కె”తకల్బ్పమే. సమ _స్తజంగమస్థావర 
|పాణుల్మ బకుకంత యును యజ మే- బుద్ధిక్భతములు మతి చుటు 2 

కతములని యజ్ఞ కర్మ ములు ద్వివ్ధముల. _జంగమ పాణుల (బతుకులు 

బుద్ధిక్భత యజ్ఞ ములు- స్థావర _పాణుల్మ బతుకుల బుద్ధికృతీ యబ ములు. 

శాయిటి మ జరుగుచున్న పనులన్ని యును న రగ్లనాధనములగు 

విధిచోదిత శౌతకర్మమ. లే_ ఈ డగమంతయు సాతెపురుగుకడు పులో 

నుండి నూలు సెకివచ్చి తరిగి యాసాలెవురుగుకడు పులోనిశే పోవు 

నట్లు వాసుజేవునిలీలచేతం గలిగి యావాసుచేవునియంజే లీనమగు 
చున్నది “క రాభొ కాజనార్టసః తమేవ భాన్త మనుభాతి సర్వమ్ 

సర్వం _బహ్మావఖలు ఈశ్వరన్పర్వభూ తానాంవృృ దే శేఒర్జునతిష్టతి* 

అను విధనమున “వహారిమయముశకాని వస్తువు పరమాణువు లేదు వంశ 

పావన వింటే” అన్నట్లీజగమంతయును యజ్ఞమే “యజ్ఞ దెవిన్లు1* 

“హరిరేన జగజ్జగదేవ వారిర్లరితో జగతో నహి భిన్నతనుఖో 
అనుటవేతను స్యన్హావవర్షన్యరూ పుండై సమి_స్తజగదూవము యజ్ఞ 

మూరియె సక లభూ ఆా_న్తర్బహిస్పంగతు. డై (పత్యకన్వర్ష మైసకల 

(ప్రాణిజీవనస్వరూపముగానున్న (శీకృన్ణపరమాత్మను మిథ్యా శౌత 
కర్మల న్సాధింపంబూనుట యొడిలోనున్న బిడ్డను వెదకుట యాశసీ 

మునే మిదైలల్లుటవ లెనే రిక్త వ్యర్థమిథ్యాసంసారకృత్యములన్ని యును 

మిక్కీ-భియవి నేక కార్యము లే. యొందుకిన్ని డొంకతిరుగుళ్ళు వాను 
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"జీవుండు తప్ప వా స్తవమింకెద్దియు న్హాదని తన యవాంకారములు 

విడుచుకొనగల్లిన యడై దై(కస్థతిన్నూతెజే _వత్సశ్షస్యశ్తావవర్షస్యరూ 

వము మిథా, హంకారమమ కారళల్పితసం సారమంత యును (బత్యతు 

నరకదుః ఖస్వరూపము-_ 'బెబ్బులిం దప్పించుకొనంగోరి యవి వేకముచేత 

(భాంతుండై యాబెబ్బులిచెంతశే పోవు జేబెవలె చేతనున్న వెన్నముద్ద 

న్నేలపా ల్కా_వించుకొని యు త్తచేయి నాకుకొను వెంగలివలె బిడ్డ 

నొడిలోన పెట్టుకొని యూరెల్ల వెవకుంవెజ్హవలెం దాం గోరినన్వర్ల మే 

తన బతుకురూవమునం దా (బత్యక్షముగా ననుభవించుచుండియు 

వృథా (వయానమున రుచ్యను లగు నన్న పానములు తనతోడిపాటివారి 
కిచ్చి తాం గుడిచి సుభింపక నాకర వరం ధూర్త వలాపముల నమ్ము 

కొని పా ల్పెరుగు చేయి మొదలగ్గుతినుబడిప దార్ధములన్ని యును 

(ఛాంతులె యుద్దమునపమున నగి బుగ్గి పా ల్లావిం చుకొను పర ౯ 

దురదృష్ట మెంతయును కోచసియము క్ష. లుపకారమున కై 

యనుభ వింషందగిన పథ్యాశ వము బోధింపంగా వారియాజ్ఞ చొవ్వన 

వడున నేరక థాన్యమును దంచుకొని మెత్తగా వండుకొని తిన కన్న 

మును కుళ్ళం బెట్టె సారాయి చేసికొని (లగి మత్తునం జెడివోవు 

మూరుల చందమున మునులయు శ్రైశము పకారము సర్వలోకోపకార 

ముగా నడువనేరసి మోనకాం డును మజీ యెద్దియు నైలియని 

యవి వేకులు _శతస్మార్తకర్మములన్నియును విపరీతదృష్లులె యప 

(పయోగముశావించి కోరి దుఃఖము న్లొగి తెచ్చుకొనుచున్నారు 

ఇది (శ్రీమదజ్లా డాదిభట్ల నారాయణదాస వి“చితమగు 
(= ల 

జగజ్జోతియంది నిష్మష్ట(పత్మిభిజ్ఞి ని నిర్ణయ నిర్వచనము 

ఎగ్ 

జ్ 



జగజ్జ్యో తి 

నాలుగవ 1పకాశము 

కాలగతి 

లోకమునంవలి జనుల ౮కుభ్మి పాయములం చెల్పుకొను చతు 

ర్వి దాభినయవి శేవములు నకలలోకోపశారములుగా మజీయును సకల 

జనరంజకములుగా మణీయును సరగ్గజనసాధారణములుగా నకలజనులు 

ననాదిగాస్య భావముగానే ర్చాటుచేసికొనుచున్నారు నిదావోరముల 

వ్షనివిచెంద మిగిలిన కాలమున దిరిగి నిదా హార సౌఖ్యమునకు నవహోయ 

'మొనర్చుటకు ముఖ్య హేతువగు వివోరము నుభయ శతారకముగాం 

కృష్. వాణిజ్య ములం దకరణశుద్దిగా సజ్జనులు పాటుపడి యొరులను 

సుఖ పెట్ట తాము సుభించెదరు సోవురివోతుటక్ట్కరికూళ మోన 

కాండు చేదవేదాంగగగనారవిం4వర్ల చములతో మూఢులం బెదరించి 

వంభ'చేవములతో. [దివుం డభారణములతో మడిమైలదం భవేవము 

లతో |కౌతస్మా _ర్వవ్యర్థకర్మకలాపముల తో నితరల కన్యోన్యమత 

ద్వేషములు పుట్టించి యొడలువంచి కష్టపడి తమకూడుసంపాదించు 

కొనుటకు బన్ధకించి యన్యాయముగా మాసమున (బతుక నెంచి 

చేదములనియు శా న్ర్రుములనియు స్వర్లనరకములనియు జాతిమఠతే 

వి శేమములనియును లేనిపోని టక్క_రిబూటకపుమాటలుం దిలకాష్ట 

మహివబంధములవ లె నసందర్భగంథవిశేవములను వేదవేదాంగ 

ములు బై వనిర్మితము లపౌరుపేయము అని యనాదికులసం వ 

చాయానుసారముగా ధూర్తకల్పితవర్థ నమా మ్మా యనునుబరించుచు 
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నృథా పళుహింసాదిదంభకర్మము లాచరించుచు (శో తియులమని, 

య గజాతులమని, సన్నాషసులమని మరాధికారు మన్కి వూజారుల 

మని వురోహితులమని లోకుల నెట్లయిన రంజింపంజేయ నేరక కులము 

నుండి వెలి చేసెదమనియును. బామరులను బెవరించి [కతుమివలన్ 

జెకేడశక ర్మాచరణములచేం బశుహింసకావించుచు భూతములవలె 

లోకులన్లవ్ల "పెట్టి వీడించుచుపోమరిపోతులై వంభ వేవములతో ౬ దామే 
యార్యులమనియుం దమచదేశమే కర్మభూమి యార్యాన్నర్త మనియుం 

దక్కి.నవా రనాళ్యులు మ్రుచ్చులుం బతితులు పొపషండులు నరకప్మాతు 

లని సొరకాయలు నటజుకు వంచకులుకల్చించిన గంథము లే యూ 

ధూ రులు వెల్లడించు వేద వేదాంగనులు. వాస్తవముగా నకల 

లోకోపకారకములు నర్వభూతవయాపరములు సకలజనరంజకమ. ల 

నినా హోరవి వోరసుఖ సాథనములుగాని పలుకులుగాని కర్మములు గాని 

వేద వేదాంగములు కావని అనాదివంచక రాక్షస పారంపర్యకల్పితములని 

సిద్ధాంతీకరింపకతీఆదు ఈడుముదిరినకొలందిని మనువ్వులు న్మి దా 

పోరవిహాోరపాటవము. గోలుపోయి లోకోపకారముగా. గాయగేశము 

వడుట మాని శేవల కాయకష్ట సాధ్య ములగు పనులను యావన 

వంతుల కప్పగించి తాము సుఖమునురగి కూర్చుండి ఎన్నలను వమ 

యిహ్టాను సారము నడివీంచుచు సోమరులై "లేనిపోని శా(న్ర్రచర్చ ౦ 

(బొద్దుపుచ్చుచు తమరచించిన్మ గంథములందు దమ యిహ్హైనుసారము 

తమముసిలితనపు గార్ల స్థ వాన్నపస్థ సన్న్యాసా_ శమములచేే బహ గ్గ 

తమ్యతియ వై శ్యులు తమజీననము గడవుకొ కవలయుననియును 

శూ దులు మాత మా ద్విజ సేవచేతను జీవనము వెళ్ళపుచ్చవలసిన 

దసీయును ఎన్మిదివిధములయిన వివావామ.లచే సీవాతుర్వర్థ్థ ము 

నంసారమున వేసికొనవలయు ననియును ఈనాల్లువర్ణముంం వన్యోన్య 

(స్రీవుపమదుష్టసాంగత్యమువేతం బుట్టినవారు నానొవిధసంకరవర్లులె 
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చండాలాద్యధమజాతులలోం చేరి కుల బావులు కడ్ళచావహ్యులు 

వతితులునై నర“థాజనలగుచున్నారని శుణు ఆహో చావిహోర 

సామర్థ్య ము దొణింగి ము.దుసళ్ళు విన్నలం దిబ్నగ సఖజీవనము 

గడవసీ శేమేమో విచ్చిబోధలు చేయుచు ననందర్భువు గంథము 

లల్లుచు మనుష్యుం కన్యోన్య ట్వ్యేవములు వుట్టించుచు పుచ్చినగొాతై 

మందనంతయు( జెజచునట్లు వృథా జాతిమ తాభిమానములచేస్వాగ 

పర్ములె యహంకారయమకారవిమూఢు.లె తీక్కి_నజంతువులకన్న 

దమమనువ్యుజాతి కన్యాయముగ నకా లమరణములను "లేనిపోని 

దుఃఖముల నాధి వ్యాధులను హచ్చించుచున్నారు. వాస్తవముగా 

జేహభారులగు జీవులందతికి నిదావారవివోరసౌఖ్యమును సుఖజీవి 

"తాశయును జననమరణములు నాంశలివబ్బకలు తావ తయమును 

సమానములేకాని మనుష్యులకు: వక్కినజంతువులకన్నం దా 

మెక్కు_డు తెలివికలవారమని విపరీత భఖాంతదృష్టిచే దై వమునకు 

(బతికూలముగా. దమనియతి న్దబ్బంచుకొను వయత్నముచేతందక్కి_ న 

జంతున్రలకన్న చెక్కు_డుదుఃఖములు (కొ _త్త్యకొ_త్తయాధివ్యాధులు 

రో తెచ్చుకొని యస్వతంత్రులయి తమజీవిత సాఖ్యమునం గొఅంతే 

వడుట పెచ్చునై జము. ఆవోరన్ని దావిహారసౌఖ్యమును దక్కిన 
జంతువులవలె వోయిగా.6 దా ననుభవించి యనో్యోన్యానురాగమున 

సుఖపడ లేనిమన మ్యలకు దుష్టకలి కాల వశమునం బుట్టినయనన్యజంతు 

సామాన్యమగు (కొత్త లెవ్రళ్ళష్టాదశవి ద్యా_పస్థానములు 

మనువ్వులు తక్కివజంతువు ఎక్ న్న బలహీన్నులె యాధివ్యాధు 

లకు మజింతలోనై కోరి యల్పాయువులై తాము చెడి తక్కిన 

[పాణులను కాధించుటకు నిక్క_ముగా వృథా ( భాంతికల్పిత విద్యా 

(వస్థానము లే కారణములు సవాజముగా దైవ మమక్టియిచ్చిన 

దుంపలు కాయలు పండ్లు ఛాన్యములు తిని యాంశలి తీర్చుకొని 
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వాన సీట విండినయడవిక్రొలనులు కొండకాలువలు నదులు మొద 

లగుస్వ భౌ వసిద్ధములగు జలాశయములం దాననూడి డవ్చీతీర్చుకొని 

కొండగుహూలు వృశ్షమూలములు వట్టములగు వెదురు మొవలగుపొాద 

లలో డై వసృష్టములై యెండ గాలివానలం జొరనీని నున్నని వజేశ 

ములు మణటీయు నొడలుదాంచు”నందగిన * హ జసీద్ధములగు నాశయ 

ములు కీట పశ్నీ మృగములువవలె మనువ్యులకుంగూడ డై వనిర్మిత 
ములె యున్నవి ఈతి బాధలనుండి మనుమ్మ లెట్లు తవ్పీంచుకొన 

"లేరో  భూకంపాశనిపాతశ్షూమాదిభూతోప వవములనుండి తమ్ము. 

దామెట్లు శా ప్థాడుకొ న లేరో యిశ్షు తమకు నియతములెన జనన 

మరణ వ్యాథి తుత్పిపాసాది సుఖదుఃఖములు తక్కినజంతువులకన్న 

తగ్గించుకొనుటకై గాని ోచ్చించుకొనుటకుంగాని నమర్గు “లెంత 
మాత్రము ఫా నేరరు తక్కి_ నదంతువులక న్న. వమదురవృష్ట ముచే 

దమకబ్బిన విపరీత బుద్ది యనునె జముచేం చా మావి ద్యాా పస్థాన 

ములు కల్పించుకొని వ్యసత్రమ లమటం6గి నయవి వేకులవ లె చేవాదాక్థ్య 

ముగ బుక్కి-లికొఆంతవడి కోరి నవాజముగాం దమకుదై వమిడినన్ని దా 

వహోరవివారాత్మకజీవిత సౌఖ్య మును మణియు నారోగగ మును మనస్పం 

తుష్టినింగూడం ౫లికాఅవశమునం కౌడువేసికొని చశించుచున్నా 

ర్యయ్య్యూ! యేమో (వస్తుత మర దుర్దశ? కాలవక్షమయిన 

యావేరివ దార్హనముక న్న వండుకొన్న యాహోర పదార్థముల కలవడుట 

చేత దై నద_త్రములగు పర్వతగువోదులనుండ కాళ్ళలో నుండుట 

చేతను సవాజిమగు (త్రీ వురుపాన్యోన్యానురాగముచేం గవగూడక 

బలాత్కా_ఠళవివాహాప ద్ధతు లేర్పర్చుకొనుటచేతను తమయావోరము 

"తాము కూర్చొనుళ కి వచ్చినవి మ్మటన్లూడం విలల నెడంబాయ 

కుంటచేతను తమకుంబుట్టిన వారు పరులకుంబుట్తినవారు నని (ఖం 

తితో స్వీయవరక్రీయ విభదమెంచుకొనుటచేతనుస హజవాచిశాంగి శా 
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వోర్యసా త్రీ కాభినయముల చేం వక్కినజంతునులవలె. డూ త్కా_లిక 
ముగాం బగన్పర మూహా లతెల్పుకొనక (గంథ మూలముగా. దమ 

యూవాలను నం గిహింఛుకొంట చేతను ఎచ్చటనున్నవా రచట నుం 

డక వింతవింతరుచుల కలవడి మిక్కిలి చేశ దిమ్మరులగుటచేతను 

మణతీయు ముఖ్యముగా దె వకృల్యేము స్పమపౌరవమమునం డప్పించు 

కెసంగలమను దు ర్ఫుమచేతను విపరీతబుద్గు తె రక్కి. గజంతున్నలకన్న 

మిక్కీ-లి దుఃఖితులగుట కలితుగమానవ్రల జోర్విధి వుణ్యడశయగు 

కృతయుగమున మానవులలో దక్కి-నజంతువ్రలకువ'లె (క్రీ వురుము 
లను రెండుజాతులు తవ్ప (వాహ్మణాదిజా తుఆును వర్ధా శమధర్శ్మము 

లును స్వర్షవర కాదిచింతయును భూత భవిష్యజ్ఞవ్మ పంచాంగ (ణ నకును 

బరస్పర ద్వేషము. నం దన్నుకొని చచ్చుటయు నున్నట్లు వేశాణ సిద 

ర్భనము లేద. 

“తవఃఫలం కృతేయుగే ” అను నరాశత సృృత్యససౌర 

నుగా  హేయాదేయవనసు చింత యే లేకందబునూవత్చలు గలసీ 

మెలసి హాయి వక్కి.నజంతువులవలె నుండుట యచ్న్చటి మనువ్య 

స్వభావము కు ఖ్భ్ళాంబచొక్కా ముక్కు_క మి చెవికొనకాండల కల 

వడి మనవ్య్యనిచే నాడీింపంబడిన తిమ్మనివ లె మళీ దుస్తుల కలవడీ 

ముంగటికా లెత్తుటయు శెనుకటిది నిుపుటయును మవ్పల్పడిన 

గంగి రెద్దుతీరున రక్కి. నకోంచులకన్నను వక్కి.నయెడ్డ కన్నను ను. సలి 

తనముఖ చాధవడుట తప్పీంచుకొన నేర కారా యివి డొబ్ట్హకస్థాన 

వేళ్తలకు కాకిముక్కు.నకుం గట్టినగవ్వవ లె మతి కుక్కువెడ పర్తైడ 

ఫీరున మనుష్యుల కీదేషవేదాంగవరన మాగంతుకముగాని సవాజ 

సిద్ధము కాదు ఆద్దముభూచుకొని వికారపడు నవివేకివలె జాతిమతా 

దర్శసమువే వ్యర్థముగా ( ఫాంతు.ల బుద్ధివె వరీత్యమున మవమత్తుల 

వలెం విశాచ్య్థగస్తు లీీతిని సన్ని పాతరోగాధీనులవ లెను స్వప్న (ఫాం 
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తుఃవలె వేవవేదా. విద్యా దవికారమ చే నన్యాయముగా(దకి_న 

జంతువు “న్నం. లికాలదుక్విధినివా లగు మన షృృలుబుద్దిహీన. లె 
జేవాసౌఖ = వో న పాడ చేసికొని జాతినుత భేవముల న్లల్పించు 

FORE షల న్ ఏర్భ జ "లె యనోంన్య చ్వేషమువ నకాల 

మృాత్యునిహతు లగుట * లియుగబ్య భావ మెవం డడ్డంగంండో కూళ 

సోమానీ ! కోయుకు కోయుము వీచే జిక్కి నన్ని మేల నోవె దిక 

మను (డా ! నంచవేవము న్ని”లె బొట్టు కట్టు జు బ్రుం చుకొనచి 

జను ౬€ధము లనారుంలు చండాలురు నుమ ౭ని జిట్టి కోతి జగడ 

మాడి తేన్నులుతిన. తిన వెరావి_వాదకమ్మను (డా వీయవాంకార 
సుమకారమ ల నివు చొల గినదాంక నిట్లు ఎచ్చిఎచ్చి మెట్ట వేదాంత 

మతబో, శేయుచుం (బగిదిని మావచ్మ కాశనమ చే బుద్ధిజ రరమాం 

వ్యములం చెడు చెకు మోయధికా”వీాాచగసు (డా ! యసూయా 

కరులు నిన్ను 6 జిరము _బతుకసీకని శెలిఎకొలక సాధారణ సక ౦ 

వనవవి తాదిభోగము నండణీకన్న ముదు (మందు (మెందు 

మోహాోనక€ భూతదయావర భాొగవశనుండా ని న్నిట్లు దుర్విధి దుష్ట 

2 లి కాలము న ఎుట్టించినందున నిదా వోంవి హార సౌఖ ఏ మెజుయగ 

కిట్టు కలబున గన్ని టిేఅదల నారు కార్పుము కాలగతి స్తబ్బాంప 

నెవరి శక్యము ? ఇరతరకు న్నీ రేవ్వగాదు నాస్మృతికన్న సీసర్వ దగ 

'త్కా_ర్యములకు మతి వేవేకారణము ేనేబేదు. “తదాసంశన్నో 

ఛభవతి”అను 'వేచాంతవాక్యము చాక్వం గేవం సుమ_త్త్యవస్థలో 

న న్న-వో నిటైచింతలు న్న వాంతయు. నొక్కింతయూ న్తలుగం 

బోవుక డా? 

సరియే! నాపనియేమో నేం జేయకతప్పదుకడా? “ఇతో 

రే త్వా అను [శుతియందు వ! అశు సంయుకాక్షరమ న కను 

దా త్తీసర్తర ము “ఉచ్చ రుదా తః సీచె ధనుదా తళిహెచ్చూసాయి 
కాగా గ యూ జాతి ఆలా గాల్లో లట 
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కుదా త్తమనియుం దగుస్థాయి కనుదా త్తస్యగమః చెృ్ప్చాబడెో ఉతా 

_ల్తేముమిోాందుగనన శా త్రము కిందుళ డున_ ౨౦౨ ధ ౪ 

వమూూందుస్థాయిల ధ్యనిభేదము కలదు లావు నన్నము సవములుగా 

నున్నయొక్క_తీరగు నుక్కు_తీ ౫ లొక్కపొడవుగాసమముగాబిగి-పం 
బడినపు డొకపోల్కి. నావ మిచ్చునుగాని యారె డతీగల లో నొక 
తీగగకన్న నొకటి బిగింవుస సగము శేగ్షినపుడు. బిగింపంబడి తీానుండి 
పుట్టిన నుదాత్తధ్యని యనియను సడలివతీ గాయక ధ్వని యను 
దాత్తమనియు సంజ లం బరంగును ఆశెండుతీరాలతో నొాకటియెంత 

బిగింపంబడగలదో హెచ్చుస్థాయినంజ్ఞ గల యు దా_త్తధ్గనిని "రెండవది 
యెంతనడలింపంబడగలడో యంతేతగ్గుస్థాయి సంజ్ఞకలది యనుడా త్ర 

ధ్వనిని వెల్లడించును ఉదా త్త్రమనంతవిధములు మతి యనువా త్రిము 

గూడ ననంతవిధములు “ఇషేతోర్డే తా” అను (శుతి నుచ్చ 

రించుటలో “తో్తో అనునక్షరవ్యయ మనంతభేవమునగు ననుదా త్ర 
స్వరవి శేమములం జేయిన. దాత్తస్వ్యర మే శోలిజాత్మి గామమూర్భ నలం 

బట్టి యుచ్చరిం చవలెనో మజీ యాయనుదా త్త స్పరమున కాకారము 

స్వర్ణ ము న్వాహన నూహారవధిేవ తావి శేషము లెవ్వి యో కరాలం 

కీవముగా మునులే 'తెల్ప లేక “శుతిస్థా నే స్వరాన్వక్తుం నాలం 

(బపహ్మాపిత_త్త్వతఖొలఅని నారదశిశ్రూన సారముగా _బౌకృతులలాయు 

వులు ప. లల్బశ కులు చె వోవహతులగు సీవై దికమ్మన్యులు 

“ఇత ్వన్రైత్వాొఅను [శతి న్యరముగా నుచ్చరించుట మిక్కిలి 
యసంభవము- కాంబట్టి వేదశబ్లో చ్యారణసామర్ధ్యము (బవ్మావైన 

లేదని నారదముని నిరేశించుటచేత నీవె దికు లుచ్చరిం చుశబ్బములు 

"వేదము లెంతేమ్యా తము నాను ఈవె దికులుమం త బావ్మాణములని 

యుచ్చరిం చుశబ్బములును ఏరు వేదచోదితమాలని చేయు (తస్మా త 

కర్మము లన్ని యును వంచక కృత్యములు లనూ 
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(పయోజకమ లు పామురజనులను  బెవరించి సోవమురపోతులయిన 

ధూ_ర్తద్యిజమ్మన్యులు చేయువంభములు న్మివ్ప యోజములు బూటక 

ములు మాయలు కవటోపాయములు భాతోప వవకరములు,లోకోప 
కారకము లెంతమ్మాతమును కావు_ అతీగ దియ మఫౌరుపేయము 

లోశకాతీతమగు నాద బహ్మోత్ని* వేన నిరాద్విజమ్మన్యులనోటం జారు 

సేయమె యుచ్చరింపంబడుట యా కాశము బద్దలగుటవ లె నుత్త 

సహాుళక్కి.. వేదములే లోకాతీతములయినపుడు వేదచోదనాలక్షణ 
మగు (లే తస్మా ర్తథర్మములుం జాతుర్వర్ష ఫ్రనియమములును గగనార 

విందకింజల్క_ములవలె శశవిపాణములవలె ధూ_ర్తకల్పితాసంభవ 

పదార్థములు కాకున్నే ? 

ఉపనిషద్దాధ 
ను.ఖ్యములగు నువనివత్తులు పరాపరములను జెవ్వు ఆరెండు 

విద్యలలో బరవివ్యను జెప్పుచున్నవి_ వేదము కర్మకాండ (బవ్మా 

కాండము లను  రెండుకాండములుగా విభజింపంబడినయది.. కర్మ 

కాండ మపరవిద్యను (బహ్మకాండము పరవిద్యను జెప్పుచున్నవి 

(బహ్మ కాం డాత్మకమగు నుపనివత్తు లనేకము లందులో బృహ 

దారణ్యకం ఐతిరేయ ఛాందోగ్య. లే త్రిరీయ-_ ఈశ  ేన_ కఠ. 

(పశ్న- ముండక. మాండూక్య ము లనుపదియును ముఖ్యములు 

ఈపదియును గాక మతే త ంబటబెన్మిది యుపనిషత్తులుగూడం బేర్కొ నం 

బడినవి. ఉపనివత్తులకు (ాహ్మణాత్మకములగు నారణ్యక ములు 

మూ ములు “తస్య వా ఏతస్య యజుపషోరస  వవోపనివత్ ''యజు 

"ర్వ్యేదముయొక్క_ సారమే యుపనివత్తు_ కాబట్టి “నహింస్యా త్సర్వ 

భూ కాసి” అననుపనివత్తు “పశుమాలశేతి అను మం తముకన్న 

ముఖ్యమ. గా నెన్న దగినది. సాంఖ్య యోాగన్యాయదై శేపికోభయి 
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మామౌంస లనుతే త్త్వీమును జెవ్వుపడ్దగ్శనములును పనివన్నూలము శే 
ఉప-వతు.లోం౧ాడం గొందబు ధూ రుల. తవతఎ మతములను 
నెల్లడింపంగోం లేనిపోని కొ త్త్రశ్పనప ల నషనివతు లని పాచీనో 
పనివత్తులదొంగతినము. వం జేర్చరి. సగుణాత స్వరూ ఫఘండగు నీశ్య రుండు 
లేనేలే.డవియును చెతనృమ క్షణభం%పరచయునియును ెలిని మద 
విశారమనియ. బల్కు. బొద్ధమతఖండన యు శె నేవ ఎంక ల్పేశోజనివత్తులు 

58+ _40అథ్యాయముల. గాన. వాజస చేయసంిశాతయేయని యుపనివత్తు 
లకు మంత బావ్మాణాత్మ కా పారు పే.యానాదిత్యమున్లల్పించిరి ఉపనివ 

చ్చబ్దముసకు రవాస్యమనియు నుప చెశముపాందుట కై గురునమిోాప 
మున. గూర్ప్చుండుట -ఈనియు "మొవలగుసరములు చెప్పుంబడుచున్న వి 

“యచేకవిద్య యాక్రతోలతి (గోద్ధయాపనిఐ, దా తదేవ ఏళ్యవ త్తరమ్” 
అను ఛాందోగ్యోపనివత్తు వశారము_జాగరూకతతో గురునమిాప 
మున నభ్యసీంచిన యోగము సిద్ధించుననుట చే నుపనివ _త్తనంగా 

గురువునొద్ద సంతత ముండుటయసియే ౨ ఖా్యార్థమ. “౫ రువు లేని 

విద్భ కూడదు కూడను విశ్వ గాభ రామ వినర వేము కాంబట్టి యవా 

రీ వము గురుసమక్షమ. న నుండిరోా గా భ్యానము చేయవలయు అట్లు 

గరుసమక్షమున యోగ మభ్యుసించుటకై కూర్చుండుట యుపనివ 
_త్తనయడును “*ఉపానితో గురుం భవాన్. ఉపాసనతో గురు ర్భ 
వతాిఅను భావో క్తులంబట్టి గురువుజెంతం శార్చుండి గురుముఖము 

నుండి విద్య నభ్యసించవలయును శ్వ తాశ్యతరోపనిషత్తు _పారంభ 
ములో “కిం కారణం (బవ్మాకుతఃన్మజా తాజీవామిేన వచ నం 

తిష్టై తః. అధిప్టి తాః శేనసుఖేత కేవ, వర్తామహే్మబమహ్మావిదో వ్యవ 

స్థామ్_కాలఃస్వ భావో నియతిర్యవృచ్చా భా కానియోనిః పురువ ఇతి 

చింత్యా సంయోగవఏపానత్నాత్మ భావా దాత్మాభ్యనీశః నుఖ'చు:ఖ 

హేతో,_నూయాంతు (పక్ళృతిం పిద్యాన్మాయినంతు మహేశ్వరమ్ 
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తస్యావయవభూరై స్తువ్నా_ం *క్యమిగంజగోత్ _ నను కే తాశ్వత 
దోవనివది నమూయాలరతూా; (వరగృతిచ్వే షరమాత్మన_స్తన్ని యం 

తృక్వం (శూయలేమాయా న్వితి.నాయందోవః మాయాయాః వర 
మాత్మశ క్తి తేన న్ధ శ ఎకో ఒప తాః పోతి తా్యావశంభావాత్ _ 

దహనశ క్రియు శ్తేశ్నా రావాలె వనహార దర్శనాత్ _ ఆత్మ 

శ ఇ త్యంచమామాయా నిసా మేవోనివది శతం కేధ్యాన యోగాను 

గ తాఅపక్య స్తచాత్మశ క్తి ంస్వ ఇ ణార్ని గూఢమ్” 

(_దైహ్మా కారణా. చున మెాబు డి ఫుటినావు. మనను 

చేనిచే (బతుకుచున్నా ము. మన మెటకుం బోవుచున్నాము. పతి 

(కారము మనస నవసరం జై రస నుఖదుఃఖముల న్నడుచు 

చున్నాము. కాలమా స్గభావమా నిధియా లేక భూతములా కార 

అము మనుమ్యు6 డింవంతకును దన్ని నాననా లే కివన్ని యుం గలిసి 

యుగ స్థితి యా... ఇం చెద్దియం -2-ఇకవా 7 గాని యన్నియు 

న్లః బకా) కారణము కానేరదు. సర్వషబషతిర్మతె మా త్మయొక టి 

యుండకేతీందుగనుకి సజీయ. నాసరరబ్య తేంతెమగు పరమాత్మకు 

న్లూడ సుఖదుఃఖముల నేవ స్తువుకలిగించుచున్నదో యట్టివ స్తువును 
శ వానాకొ నీ 

శాసంచునధికార మున్నట్టు తోచదు. ఇ ట్లుపనివత్తును దాని 

భామృము నుబట్టి తెలియనవచ్చు చున్న ది. నె నదవహారించిన (పశ్నము 

లకు బహ్ప్రృవోపనిపత్తు “నేవసౌ మ్యేదమ్మ గఆసీతీ - వరమ 

ద్వితీయమ్.. తడై క్షతబవాస్స్యాం వజాయేయేతి _ తేజో ఒసృ్ఫజత_ 

తే తేజఐక్షత బహుస్యాంపజాయెయెతితిదపో ౬ సృజతే_ ద దక ఆవాు 

రసజేజేదమగఆనీచేకమే వాద్య్వితీయం తస్మాదసతన్సజ్ఞాయ కే” మొట్ట 
దె వ 

మొదట దిజ్ఞగమంతయును స తే (నిరుణపదార్ధమే) యాసత్సడార్లము 
జ అటో ౧ డు రై 

న్న నింకొక వ స్తు వెద్దియుం (బవర్శింప లేదు. ఆనిత్సదార్థము నేను 
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జగము నృజించనీ” అని తలపోసను మజి యీోజగమ. లనూ 

సృజించెను 

అందుమవూలమున నగా ఏసు పర వ-ప దార్థము తనసంకల్ప 

మా తముచేత యిీాజిగవ ఫ్రజిం నట్లు కొంబడుచుచ్నదనియ._ 

మతి యింకొక యువనివత్తుంబట్టి నరా యీ జగ త్సృ పికి 

బూర ముండెను మతి యాశూజ నునుండి యీోజగము *లిగెను 

(వకృతియే మాయగాను మాయాళశ కి మంతుడు మ హోెశ్యరుం 

డనియును _కకృతీశ్వరు.సంయోగమున జగము పుక్షైననియును 

వేండియగ్నికున్నశ క్రి వలె “శ క్తి శ క్రిమతోరశేదణిఅను న్యాయాను 

సారముగా అగ్నిదఢానశ క్రి తోం గూడినట్లు |పకృ్ళతితో మహేశ్ళరుం 
డున్నాండనియును దనగుణము_ందుం దా డాగీ యాపర మాతు 

డున్నా్మాంసనియును మూంముంబట్ట భాహ్యములంబటభ్హ్రయు నుపనివత్తులు 

వీరకాయవీచువఆెం గలశకావులను7గా వరసినకొలంది మటతింత 

సంచేహమునం జొన్సుచున్నివి_ ఇంతకు సవ్నజాగరరూపమళు 

నాగ్భృతియె యీోజెగత్తుం బన్నూచున్నది మతి సుము_ఫియాపమెగు 

నావిన్మృతియే యీజగమును ౬€యముచేయుచున్నదని సకల ఖొఢ 

వయన్క_మనుమ్మC డకుభవించుచుసన్న (పత్య శానుభ వముగనుక ను 

(బతిదనుండు దుఃఖములం దబ్బంచుకొని సుఖంచుట్టకై కోరు చుంట 

చేతను. నిక్కముగాం వనసుఖమ.కో రెడు _పతిమనువ్యుండు పరోప 

కారముగాం దొ నడచినందప్పం దన నితరులు సుఖి వనీరుగను*ం దన 

వురువ్య పయత్నము నొరులకు హీతముగా నడిచి తేసహితేము సంపా 

దించుకొనుటకు మతి యట్టి తనృపయక్నమును సఫలము కావించి 

తనకు సంపూర్ణ నంతుస్టి నయచేయుమని తన గ్రష్నజాాగత్ సుమ _ప్హృవ 

స్థలమూండింటికి న్లారణమగు దై వమును సంతేతెమునునిర్మలాంతేక రణ 

మున _వార్జించుచుంటయు నపశ్యక_ర్తవృములని నిర్ధారణ మొనర్సు 
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కొనక్రతీటదు తీఅదు. సతికి విగ్శృతిన్తూడం గారణమగు 
పజా ము నిర్లు ఇమా “గు౫.నా ? "ట్రపదార్థము నిక్కముగా 

నున్నదా తేడా? ఇట్టిజ నాజ్యాశుగోచరభగవ తృ్శత్శగము నీవు 

(పార్టింప నేలయని నచో నట్టు చెవమును నిసాయముగోరుటకు నీవు 
(పార్ధిం మచుండుమనుటయం నలి ంర్థ యు వృథము గాం బరోపకారము 

సేమ్ చేయుచుండు బు సీకు me దప్పకనీకోరినమనన్పంతుష్షి 
కలు సని దై వ్యపార్థ-మంవలి ముఖే దేశము కాబట్టి సీకువురువు 
(వయత్న పర్యాయమగు పొరుమముక న్న వేజేపదారమే "లేదు- 
దై వమన మాట లోకోపకారమున డవ్నక చేయుచు నీకోరికమనః 
సంతుష్టినొందుటకుంబన్ని న _వతిబోధక సంజ్ఞా మాత్రే, పరిచారిక శబ్దము గా 

భావింపవలయును వలయున_ నీకు దుఃఖమిడిన సీస్వార్టవరతశే నీవు 

వశ్చాత్తాపుండ వె నక్షొలంది నీవు నీకు సుఖమిచ్చుపరోపకాగకవ ర్తన 

మున నడిచెదవు నీవు సీన్వార్ధపర తన్మాని సర్వభూత సముండ్మ వె 

పరొపకారముచేసినకొలంది సీకోరినమన నంతుప్టి చేకూరుచుంటయే 

నీవు _తిగుణాతీతప దార్థమగు పరమాత్మునిలోం జేరుచుంటయే సీ 
(ప్రార్థన మాలించి నీకు దైవము సాయపడుచున్నా డని భావించుము. 
భావించుము? “యాదృశీ భావ నాయ త నద్ధిర్భ వలి శాదృకీ? ఇది 

తప్పదు తప్పదు-_ నాస్మృలివలననే యీజగము కలుగుచున్నది మణీ 
విన్మృతిదశయం జే జగము ద్రోయచకున్నది కాంబట్టి నాన ఏ తియొక్కం 
రూపమే నామనః[ పవృ తిరూపమే న్యప్న జగమయినతీరు న నిజ్ఞగ 
ముగా బరిణమించుచున్న దని చెవ్వట యుకి క్క కింగిట్లినది కాని లక్ష 

కోట్లు సరిఖాక్ణిక యావ్య మః లంకెలయందు సయు త్తి he 100000 x 

10000000 = 100000000000 యొకంెకి వేసి ఒదునొకండు 

సున్నలు చుట్టిన వచ్చినసంఖ్య లక్షకోట్లు యగు సన్ని రూప్వ 
ముల్టపోన్చ లెక్కలో గన్బర్భవచ్చునుగాని యనుభవమున 
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జూచుటగాని చూఎంచుటగాని ఛక్ర్యముకా ట్లీ జగ త్కా-రంములన్ని 

యును స్మ్రతి కక యొ = రూకుబు ల గాసి వ నఃపవృ త్రి 

రూపవుగు స్మృతికిమి చి వ.జివేజేప దా రము తేకణయు స్మృతియును 

విస్మృతియు వనువ.? క_వవ్మత్తైల. చరెండువము వా_స్తవముగా మాయ 

యనియుం (బక్ళితి యనియు విద్య యనియు దై.శ క్తి యనియును 

'ఛేర్లం బరంగుచున్న మని ర్యా చ్యముూాలాజ్ఞా సమన వే నాంతత_త్హ్వము 

(పఠ్యతూనభవములో "లేదు కాంబట్టి యీమిట్ట వేదాంతము. లతో 

బని లేదు. తనశశీరము తనయుప్కి్యును దా నెట్లు వాస్తషములని 

తలంచు ముం దనసుఖను కొబుకె జనుఃడు పాటుపడుచున్నా (డో తేగకు 

వేటుగాన న్న జగకు తయును నిక్క మవియును సమ _స్తజగత్చ్యుష్టిస్థితి 

లయక ర్రయగు వాసుటేవ్రండు భ_క్షవృతల (డై పరమభాగవతులకు 

సాయపడు చుండు సనియుం బర = క గవతులధగ్మము పరోప కారబుద్ధి 

యును సర్వ్యభూతవయయ. ను “ంతత చై వభ _*యు నని నిశ్చయించి 

కని (చలిజముండ.0 దా ఫాగవతు6 డౌటకు నెరతముం బయత్నించు 

చుంట మనువ్య ధర్మ మని తెలితువలయుం తెలితువలయును. తన 

జా గనవస్థయందు దృవ్షనుగు జగమంతయు సనా పనియును 

ధ ర్మాత్ముం డీజగత్క_ ర్రయగు నారాయణు సను గహమఃనకుం 

బాతుండై సంసారదుఃఖము లేక నిత్వానందవథశనినొ( దుననియును 

దైగతము జగమంతేయు నశింపంగా సర్గుణుండ గు వాసుజేవు 

డొక్క_ండు మా(తేమే మిగిలియుండ “ను విలిూ చం తమతము_ వాసు 

జీవః సర్వమిలి-_ వురువ ఏ వేవగ్ 0న ఏం” అవ సట్లు (బవ్మాసత్యం 

జగన్న్మిఖ్యా” జగమంతయు నండమా వుః జః మువ ల్మె భాంతికల్పితము 

“ఏక మేవా ద్వితీయం బహ్మగ”నిర్ద్ణణ_బహ్మముతప్ప సత్యమై నవ స్తువు 

వజెధియు నేనే లేడను నదె (ము సదై( కాదై్యతవిశిస్టాడ్వ తము 

లోనే నానావిశేవము* తో సమ_స్తమనుమ్యమతేము లిమిడియున్నవి 
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లోకములోని మతములన్నింటికి నానాభావంలో నున్న 
యుపనిషత్తు లే యాఢార ము 1150 శాఖాలంబట్లి వదునొకొండువందల 

యెవాబని ఉపనిషత్తులు కలవఎ ముక్షి_గంథముంబట్టి తెలియ 

వచ్చుచున్న ద గొడవాదుండు న కరుండు మొవలగునాధునిక 

వి ద్వాంసు 6 లిన యుపనివత్తులుకూడం గొన్ని ౫లవు శతపథ 

_వావ్మాణమ.లో బృహ దారణ్యకోపంవత్తు వేరియుంటచేత నా 

| బౌవ్మాణ దవయగు యాజ్ఞ వల్కుష్యండే యాయుపనివ ద్ద్రంథక_ర్త 
యని నిర్ణయి౨పంఎడెను “జేయం చారణకమహాం య దాది త్యాద 

వా_ప్తవాన్ యోగశాన్ర్రుంచ మ్మత్చోకం జేయం యోగమభీ 
ఎృతా అ టచే వేవమున. జేరొ,న బడిన “'యస్మన.రబప్ 

త్తచేవ శేవజమ్” అను (శుసుష_క్తమచువు నాగణ్యకవష్టయ % 

యాజ్ఞ నలక ౭డును ధగ్మాశా(స్రు* ర్తలగు మన యాజ్ఞ వలలు 

శారకట న యుము సామాధ౫( వేవములం దార౯ సిక్రములు 

"లేవు ఈ యాంణ్నకములు మతి యీయుపవనివద్విద( యుసన్న్యసించి 
సాసారాన వవలియుకాకులె యడపి-బట్టిన వారలకొ అకుమాతమే 

చెప్పంబడుటచేతి ౧సారు లీయగణ్యకచింత చేయుటకు మరణో 

న్ముఖు డ సెంఠర్లాడుటక్తై తలపోయ.టవలె వ్యర్థము ను లోకమునకు 

పోనికరము కావున స్మిదాహోగవిహోర సాఖ్యమానించి పల్లె ౦ బట్టణ 

ముల శకా౭పుకముండు వారు సన్యాసిభిక్షలు చేయ టయున. వేదాంత 

విచారణముసల్పుటయుం వదు తగదు నంసారులకుం దవతోడి 
పొడిదనుఎ స్నిదాహారవివోర సౌఖ్య యునకై తోడ్పడుటతవ్ప వేదాంత 
విచారణ వ్యర్థము లోక వోనికర మని సిద్ధాంతీకరించకతీ ఆదు మంళ 

_(చబాహ్మణారణృకొః నివత్తు ౫ ని దాహారవివోర సౌఖ్యతత్పరులగు 

సంసారులు వరించి తవగ్గమును వెల్లడించుచు _శో తియులవలె నటించి 
"లేని ప స. ధూర్తులగుసో+.రిపోతు లుగా ద్యీ పాంతర 
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వాసమ-చేయుటకై  మనుమ్యసంభఘంబునుండి  బహిమ్క-రింపంబడ 

వలయున. వేదములు శేవలము సన్నా్యాసులకుమా తమే యుద్దివ్ల 

మఃలుకౌన్ ని దాహోరవివోర సౌఖ్యతత్పరులగు సంసారుం కెంత 

మ్యాతము స్తాదు కాదు "వేదాంగసూ తములు మొదలగుసూ త 

ములకన్నింటి కీయారణ్యకము లే పుట్టిఆడ్లు 

ఆరణ్యకములు 

గృత్సమద. విశా(మి|తే- వామచేవ_ అతి. భర ద్వాదె- 

వశిష్ట. (వగాధ-_ పావనూాసిదృష్ట్రము లార ణసకను లనియ బుంగ సజు 

స్పావీములు వేదములకు బెట్టిన పెర్షనియును నినేశింపంబడెను 

బుగగదమందున్న వందనములు ఘోవమ: లూవహ్మములు మె వగు 

నక్షరవిశేషను లు లెక్క చుటయువు కొన్ని ఫుక్కి-టివురాణకథ: ను 

జెప్పాటయును మూథులం శావుకుులను శూలురను (మీ ను బెదరించి 

భయ పెట్టుదియ్యములచర్యలు గణించుటయును నాటక బూటకములు 

గారడిమాయ హూుళ ,. మర్మతయం తేతేం తేములు "వేడుకమాట 

లుబుసుపోవుటకు స్తాలవే.వమునకు సీయారణ్యములు కల్పింపం 

జడుట నిశ్చయము మం_త_బాహ్మణములు _వొహ్మృణములు 

(ావ్మాణజాత్యభిమానులచే గల్పెంపంబడి కొన్ని కతువీధానములను 

కొన్ని హోమవిధులను కొన్ని తస్మార్తగృవ్యూకర్శ్మములు గొన్ని 

వ్యక్ ణనిరు కృశిఖానై ఫఘంటికవి కేవములను గొన్ని యసంద ర్యా కాశ 

పంచాంగము. ను గొన్నిమ సలమ్మ వయ్య్యూాలక థలను గొన్నియసంభవ 

వురాణ గాథలను వతీకొన్ని యతీం దియన్వర్షనరశ భూతభవిమ్యజ్జన్మ 

కధ నమునుమజీకొన్ని "లేనిపోనిసో దెలనం వెల్లడించుచున్నవి “*భూర్చు 

వస్ఫ్వరి ల్యే తావావవ్యావృతయఖమే (తయో _ వేదాభూరిల్వేవ 

బు గ్యదోభువఇతి యజు ర్వేదః స్వరితి సామవేవణి అని నిర్వ 
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చించుం గొన్నాయు (_వాహ్మృణము న్నియు వధ్యర్థ వాదమ.లను వెల్ల 

డి చుచు వి ల లా ములు (కో తకగ్శములన. గ్స్ని- మణీ 

కొన్ని వ్యోాఖ్యానరూపములనియు నావ స్తంబుండు చవూచున్నాడు 

పూర్వము చేయ(బడనికర్మను లు వూరగము తెలియంబడనికర్శ ముల 

గూర్చియుం గొన్ని (నాహ్మృణమలు విధించుచున్నవి దీక్షణే 
యెప్టీయం తగ్ని వివ్షువు కు బురోడాశమిచ్చుట పూర్వము లేని 

(కొ త్తవిధి. మజిోన దే వేదమ, ౫ఆసీతీ "అని కొన్ని _చాహ్మణనులు 
వ్యాఖ్యానరూపములు ఇవి మం తేముల వ తేయివ్వ్యి _బౌవహ్మాణము 

లని పూర్వుల యేర్చాటున.బట్టి తవ్ప ౫. జేవీధమ చేతనై నను మంత 

(వాహ్మణముల కెండిటికీిని శేవము చెప్పుటకు ఏలులేవని సాయనుం 

డనుపండితుశ నిర్ణ యించెను 

వేగున్న చెప్పినది చేవముకావన్న వాండు గాడిద అనునట్లు 

మంత, బావ్మాణాత్శ్మకమగు వేదమున. గూర్చి యును -వేదాంగములను 

గూర్చియున. శబ్దము! న్న చేతే వమా ఇ మెద్దియును "లేదు విధుల 

అర్ధశ థవములు వర మార్గముగు ప జీకించునుపవివత్తుంన్ _వాహ్మణ 
(os = మలు కెల్పుచున్నవి_ ఆగ్నే యమస్టాక పాలన్ని ర్య పేత్ _.దర్శపూరర్థ 

మాసాభ్యాం స్వర్షకా మోయజేత-_ఏహి భిర్య జేత” అని మువ్విధము 

లుగాంగాని యామూ.డువిధులను గలీిఎగాని చేయవచ్చునని (బాహ్మ 

ణు లదేశించుననియు “అగ్నిశె దేవానా మన మోవిష్టుఃపరమః 

99 అగ్నిరై ('జేవానా మెవ రార్థ్ర్యోవీన్లుఃవరా ర్థ్యః అని ఐతిరేయ_బాహ్మ 

ణము వెకల్పికము పల్కుచున్నదని మధునూదనం డన వండితుం 

డనుచున్నాడు-_ _(పాఢబాహ్మణము క. వడ్వింశ_కాహ్మణము జ 

అదమ్ముత బాహ్మణము_ వెదకినకిెలందడి ననేక భాహ్నృణములు నుపని 

మత్తులు బయలుపడుచు నానామతముల కాధారముగా జనులకు. 

(బమాణములగుచున్న పి_ అద్భత ావ్మాణము చొచాలయము (a 
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గూర్చియు నాలయములో నవ్వుచు నాడుచుం ఇాడుచు మటీయు 

నానావికారనులొనర్సు వి ౫వాములంశూర్చి చెప్పుచున్నది. యజు 

ర్వెదముయొక్క.. (పాచీనశాఖలు చరక శాఖలను సంజ్ఞ కవి 

ఈచరక శాఖలకు నింద్యనా చముము ఖలము లని ముపష్పదియవయధా*య 

నుసం బుక షమేధము ) “దుమ్మృ లేచరకాచారృమ్” దుమ్మృ ₹శె 
చరకా చార్వుని బలివేయవళలనీన వని యున్నది. మేంక_ను వధించి 

బలియిచ్చుటక న్న బళ బలి నియమించు కూళమానవ్రులం జంబ 

బలియిచ్చుట కొంతనయముక దా? తె త్రిీరీతుసంహితయందు “వాయ 

వస్థ ఉపాయవసి అనగా ఆలదూడలను మూరు గాలులవంటివా రని 

చెట్టుకొమ్మతో గౌుడి కర్మము మాంధ్యందిన ₹ఖయందు “ఉపా 

యవస్థ” అను వాక్య ఎస శౌఖీయను గాన విధిగా విడిచిపెట్టవ లెనని 

న నిషేధించుచున్న ది “తస్మాదావావాయ వే స్త్ తపా 

వ నేత్యు పెక ఆవురు వహీ హీది(తీయోాధశీతితదుత ఛానబూయాత్ 

జ్ర ue చ్భిన_తివాయవస్థో పాయన_స్టేతివత్చానపా 
కరోతలి_వాయవ చస్తేతిపు_న సడ పోయవతి స్రీ యఖ అని “ టేలొవ్మాణ 

కల్పము లు- వాజనచేయసంహితయందు దర్శ పూర్ణ మాసము ల_సోమ 

యదు లు_అగ్ని చయనములు అనిమూ:డు భాగములగ నానావిధ 

యజ్ఞ కర్మములు విధింవ(బడు చున్న వి “ఉ ఛాజ్ఞాలే ఎనో“ జేశగజ్ఞాతమ్. 
లేన్నపోక్కం య_క్రేన పో క్షంనచ లేసనకృలమ్”అ౧పా-ని త జలులచే 

నుపపాదింపంబడుటచే నొరుల యుపజేశము లేకయే గయముగా6 

వనకుందోంచిన ట్లొనర్చిన (గంధము మతియితరులు వేసిన (గంధమును 

దా బయలుచేయుట ర్రమముగా నువజ్ఞాతమనియు0 | బో_కృమనియుం 

జెప్పబడుటచేత మంత (బావ్మాణాత్మకములగు చవేనములు వేదాంగ 

ములు మొదలగు నష్టాదశవిద్య లీరెండువిధ ముల లో సభాగ మెద్దియో 

తెలియంఖడసీక గంభనోళకమాూాయమ.వలం గంగా పులకములుగా 
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నన్నవీ_ శేవ స్యార్థవరతం న ప కొకటి 

లోపలనొకటియుం గల్పించి క. హెచ్చించి “వాసు'జేవః 

నర మితొఅనిపెకిళూ తము చె పము స్వార్ధప రవవదల లేక సంస 

రించుటచేతి విశిస్టా చెతము “పోవహామ్” దుఃఖము. అందటి 

కన్న నైలిసి యనుభవించు శదై్యతము న్మొత్తమపెని దైషకౌ 

చైాతఎశిహ్రై బె తవుతెములు మూూ6్డ6డుసా స్యార్థపరత సగ్గించి 

లోకొపకారకబుది సధికముకావి చి గర్భభూతేవయను హౌచ్చింప 

కున్న పుడు జను కాచేయములు శీయము లెంతమ్మా తమున్లావు 

నరగ్భ భూతద యా ఒర మై యహిఎసా వతమూలమ సోమరితనము 

న్మాన్సించి స్వ కాయక స్ట్థారితేమ బంషాదించకొన్న  ఎన్నపానముళు 

తోడిపాటిజనులకు వంతుఒంచియిబ్బు “సర్యేజనాఃసుభినోభవంతు” 

అని జవీంచుపరమ భాగవతె ముక్క- టి మన మ్య ధర్మ మును సర్వలోక 

(శేయస్కర మును స హామాణమును సహేతెకమను మతి వివేక 

ఏిలసివే ముని ఎనువుష ఎ౦ద అవలంఎ౩చందిగిన మరేము 

పొంచభౌ 3కమగునిజ్ఞ గ మం 3 య. నుయజ్ఞ శాలయే పాంచభాతిక 

పకన లన్ న్ని యును apa మ తే_యజమానుండగు వును మ్యుండు 

తనయిం దియుదృవ్వములై “తానుస పాదించం గలిగి జడ చేతన పడార్గము 

లన్నింటిని asst దనమనో వా క్కా-యకర్మము? ను దనియాత్మ 

తోం౧హాడ జేవ తాని వేవనముచేయు చుని*, కై వల్మానందమున నుండు 

టయె “క. చేద జేదాంగవిధులాచకించుటన. ఫంము స్వార్ధపరత లేక 

శీవలలోళోవకారమునకై మ్మాతముసక్యభూతదయా" రుండై _పయ 

త్నించుభా%వతుం డీసకల_శౌతస్మార్హ ర్మములన్నింటిని నిర్వర్శించి 

(వత్యవాయము”గ నక (_శోతతియు కన్న వేయినెట్లు సులభ 

ముగా వరలో నుభయలోకము ౫ గకించును నర వరుల ౧ జాతి 

బులాధిమా బరు కో సశ లదనానోసో న ట్య్యేఎ. శరణు గ బతుహింం 

సను విధించి జాతిరవలె జనులకు లౌొకిం వివంబమును మచ్చటలం 
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జవిచూవు శే తర్నార్తకర్మరమిలు 13 మాద వత్యవాయ్మ పాయని త్త 

ముల శా వాలమగుటచేతం గర్మ యోగమున వరించుట చంద 

సూర్యబింఒములనంటుట కై యాకసఎ న కెగరంబూనుటవలె వృథా 

(వయానకరను. వోస్యాస్పవము భూతకాధకమగటేత నే కామ్య 

కర్మ కాండమును “నాద్రతజ్ఞానవతేః కర్మాణి ఏిధీయ నస్త”ఆని పరమ 

భాగవతులకు.  _శెతస్మ్నా రకర్మము లవనరము లేనని యువనివన్మ 

తము. సర్వ మేధ (బహ్మయజ నములు శెండును నాటకములవలెి లోక 

రంజకములగు తక్క నళ ర్మ ములకు (బతికూలమ్ములె శీవల శాంతరన 

(వధానములగుటచే నారెడు (* తకర్మముల నారణ్భశ ములందు. 

జేర్చి దంభులగు నధ్వర్వ్యూలు పాఒగోమ్టు నుండి యతులనువ లెందక్కిన 

(క తకర్మములనుండి బహిప్కు_రించిరి జాజననేయసంహితకు శతపధ 

(నాహ్మణము వ్యాఖ్యానరాపమైనది.“తె _్రిరీతుశేసమామ్నా యే 

సనమానాధ్యయనే నానాసూ తాణి_ తస్మావపి శాఖాఖభేదః తధా 

వై కస్యాం లె త్తికీయజాఖాయాం సమానపారా యాంసూ లభేదా 

ద ఛాంతర శాఖా భేది అనుటచే సూత భేదముచే శాఖాభీదములగ 

టచే (శె తస్మార్తకగ్మముల లగణితములు- కావున నెవ్వ "ర్మశౌత 

స్మా_ర్తకర్మము లాచరించుటో ర్రులోయ చెలియశక్యముశకాదు మెట్టి 

వారి శే (కి తస్మార్తోర్మములు విధింపంబడెనో ని ర్చైశింప నశక్యము 

“ముద్దలో గోకులో వాత్సషకః శే శిరః నిశిర_స్తధా, పంవై లే శాక 

లాః శిప్మాః శాఖాభేద W పర్థ కాళిచరణవ్యూవా గన్నుగంథము 

వందు బుగ్వోేవమున కయిద వరణము లు యజున్వేదమున కెనుబది 

యాజు చరణములు సావువేవమునకు వేయి చరణములు అధర్వ 

వేదమునకు. దోమిది చరణములు చరణస్వరూపను.లగః శాఖలు 

(వతివేదమున క నేకవి ధాగణితసంఖ్యాకములు నష్టములుం బరిశిష్టము 

లును_ఈ వేదచరణ శాఖలంధు రూపుమాంవ ఎన్నో (పాచీనము 
లెన్నో సపిసము లెన్నో సూ్మూతేములకు _కొహ్మణములకు ఎంకాతల 

కివ్వెవ్వి యెన్నెన్ని మూట లత నె లియనా దు మంతో చ్చారణ 
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విశేషము శాలు, అయుచ్చారణ మనంతళేదము.లనుండుటవే ననంత 

సంఖ్యాక శాఖలు కలిగెను. శాఖాధ్యయనానుసారమ._ గాం గులభఖేద 

ముం గో తభేదముం గలిగించినవి చరణములు కాంబట్టి యసంత 

చేవము లనంతశాఖ లనంతచరణము లనంతిగో| తము లసంతకులము 

లసంఖ్యాక మ్నులె యున్నపి 

య జ్జ్ఞదీ క్ష 
దీక్షణీయ మను కెతికర్మమ న “అగ్నిం ఏ చేవానమవమో 

నిన్ను వపరమ_స్తవ_న్తరేణనర్వాళనా దేవతాః” అగ్ని మొవలువిమ్ణువు 

తుద తేక్కి_ సదేవతేలందటు నడుము  “ఆగ్నావైన్లవం ఫురోడాశం 

నిర్వపతిదీ క్షణీయ మేకాదశకపాలమ్”ప మహా హరతు వురో 

డాశ మాగా వైన్లవ మనంబడును అగ్నియును విమ్షవునభిలదేనత లే 

కనక సర్వ చేవతల క్రీపురోడాశమ. చెందునుోసనరాగభకవ వై నం త ద్దేవ 

తాభో్యఒనంత రాయంసిర్వపంతి . అగ్న రె గ్రనర్య చేవ తావిమ్లుః సర్వ 

జీవ తాః.వలే వై యజ జ్ఞస్నాంతేతిన్నాయదగ్నిక్చ వివుశ్చతత్యదాగ్నా 

వె వ్లనం తరత. నిర్భపంగ్నాతెవివ తద్దేవానృధ్ను వంతి. తదా 

వార జేశావళకపాలః పురోజాకో నాగవగ్నావిస్లూచ్ నయో_స్త్మత 

క్షు ప్తః కావిభ _ిరితి_అసాక పాలఆ గ్నే యోఒషహ్టైాక్ష రా వై గాయకీ 

గాయ తమగ్నే శృంద(స్ర్రిక పాలో వై వ్లువ త దంవిమ్ణుర్విచ్నకమ తె 

సెనయో స్త తక్షు బస్సావిభక్సిః _ న్ఫు తే చరుంనిరగ సేతయో2 పతి 

స్టైతోమ న్యేత_ అసం బావసన వతి తివ్షడీ యాన, వతితిన్థతి” అగ్నియే 
నబు స్తజేవతలును పతీయును విమమే సమ _స్తజీవతలును కాంబట్టి 

యగ్నిని విష్ణువు నుభయుల నారాధించినవారు సమ స్తజీవతేల నారా 

ధించిన వారగుదురు 

ఎన్మిదె కపాలముల పురోడాశ మగ్ని దివతకుం ఉందును. 

గాయ తలి యెన్మిది వంజనములుగకను మణీయు నాయ లి యగ్ని 

జవతాకముగనుకను  మూండుకపాలబిల కృరోడాశము వన్లువున 
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శేర్పడెను *శారణమేమన విమ్హపు (లివి కముం డై ను జ్ఞగముల నాక 

మించెనుగనును- మజేయా ఎయున లేనివాయడ తనేతినే చర వుగా 

దేవతల కర్చెంచవచ్చు” _ చవ్నముశేఎ వా ప్తీబ్రోవవ లో చె దుకుం 

ఎపికి రాడు కత రల త్ప్యె యూరో తండులా నేవుునస్త 

న్మిథుర-- మిథు నేనై వేనంత_త్పజ యూ పళుఖిః _(వజనయ | వజ్యాతలెెప 

జాయే |పజయాపకశుభికవవం వేవ _ ఆరబ్దయజ్ఞొ వా వవ ఆరబ్ధ దేవ 

తో యోదర్శ పూర్ణ గూసాభ్యాంయజశఅమా వానే నవావావిపేష్టా 

పొర్ల మా నేన వాతెస్మి న్నే వవావిషీతస్మి రి రీశేతె పావశా దీశా-న_ప 

దశసామిభేనిగన్న బూయాత్ _న్నప్తవశ" వై (వజాపతినాగదశమాసాః 

పంచ ర్రవో హేమంతశికిరౌ4 మాగని తొ వాంత్సఎవత్ప్చగ ః ంవత్చేరః 

(పజాపతిః వజాఒ కాయ ెనాభిరెవా వూరాథ్నోతి యవనం చేశ 

యజ్ఞో వె దే వేభ్న ఉవ్మక నీవీ. 9ః పె )వమైచ్చనాదిష్టీభిః వైన 

మైచ్చం స్తదిప్తీనామిస్టీత ౩ న్వవింథన్ ”చరువువందలి వేయి శ్ర 

యొక్క_చను బాలుధాన పుగింజ ఎ. పుకువనిబీ జము కాబట్టి యో రెండును 

మిథునమైనది కాంబట్టి యీ_వకారముగా నాచరువు వాండఫిస్పుది 

పొందునట్లు వానివంశమును బశొన్ర ను వృద్ధి చేయును ఇట్లు తెలిసిన 

వాండు పష చ అనూ వాసా వూ ర్ధిమా హోమములు 

చేయువా(డుయజ్ఞకర్శమ. లకును చేవ తా రాధనమును ముదలిడిన వాం 

డగును ఇట్లు వర్శపూర్ణమౌానేములు జరిఎనఎమ్మట యాబేవతా 

నివేదనములతో నేయా యజ్ఞ వేదిశయ దే వాండు దీక్షపూ నవచ్చును 

ఇదియొక దీశ్రూరూపము _ హో తిపైబేడు సామి భేని శ్లోకములను 

జదువవలయున. జగ త్సభువగు | ఇజాపతి పచజేడురెశక్లే యున్నాడు 

మాసములు పన్నెండు హేమంతేశికిర రు లొకటి ” వించయుడి 

నవుడు బుతున్ర లెదు అటే నావత్సరము మణీ యాసంవత్సరమే 

(వజావతియె యున్నాడు. పజాపతిలోని పదేడు సామిభేని శ్లోకము 

4 
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లున్నవది జెలిసినవాం డభివృ ద్ధిపొందున - యజ్ఞము జేవతలనుండి 

పాణిపోయిెన.. ఆయద్ఞము నిష్టులచే జీవతలు వెవశగోరిరి. యై 

మును వెవవటకె కోరంబడినసాధనములుగనుక నిష్ణలిన్టులని చెప్పం 

బడినవి. (ఇహ అను థాతువునకుం గోరుటయని యర్గను) ఆ "జీవత 

లిషిమూలమున6 దిరిగి యజమును బట్ట: కొనిరి. ము... 

లాధ్యోతి యవవంవేద _ ఆవారాతయావై నామై తాయదావుతరయ 

వ తాభి రె దేవా పృెదజమానో వ్యాయతిత దాహాతీ నామావహాుతిత్వం- 

ఊతయాఖలువై కానామయాఖిళ్త వాయజ మానన్యహవమాయంతి 
యేవైపంథానోయాః సృతయస్తావాడఊతయ స్తఉవ్నవె తత్స్యర్ణయాణా 

యబ సస్య భవంతి.త దాహుర్యదన్యో జ్వ్యూ+తే ఏ ధ యో ఒనువావా 

యబజతిచక స్మా _త్తుహో తేత్యా చతతఇతి_.యద్య్వావసత_తయథా భౌ 

నంచేవ త అముమావ పోమువమూవ హే త్యే వావ్వాయతిత దేవ హోతుర్షశ 

తృత్వంహో తాభవతి_హో లే ల్యేనమాచక్ష లేయ వవం వేద - వునర్యా 

వనమృత్వి జో ౫ ర్భుంకుర్వంతియ దీక్షయంతి_అద్భిరభిప్ంచంతి_ చేతో 
వాఆపఃన రెతస మే-వె నంతత్కృ శ్యాదీక్షయంలి.. నవసి ల్యే నాభ్యం జంతి 

ఆజ్యం వై దేవానాంసురభిఘృతం మనుపష్క్యాణామాయుతేం వపిత్చాణాం 

నవనీతంగర్భాణాంతద్యన్నవనీ తే నాభస్ట్రంజయతి స్వే నై వె నంత ద్భాగ 

ఛేయేన సమర్గయంతి ఆజ్యం తేనంి” ఈవిధముగాం. దిరిగి యజ్ఞము 

లభించెనని తెలిసిన వాం. డభివృద్ధి చెందెను. ఆవుతులచే చజేవతలు 

యజమానసిచేం పేల్వయబ డెదరు- కనుక ఎవి యూబకా కిన 

నొంచెను_అ వియూతులని వీల బడెను. యజమానుని నాయూతుల 

వలన చేవతలుఎల్భంబడిరికనుకను లే కవి మార్గములు (తోవలయిన 

కారణములచేత సవి యూతు లయినవి. మణీ యవి యజమానుడు 

స్వర్షమున కేగు చారుల గనుకను. అధ్య ర్యుండు వేల్చుచుండంగా 

నంత ముచ్చరించువాండు హోతీ యెట్లయ్యెనని కొందజ్లు పల్లిక్షర్ణిః 
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వాని నిచ్చటికిం దీసికొనిరా తీసికొనిరమ్మని త మయద్ఞ జీదికకు ేవత 

లను రప్పీంచుటగు 6 గారణమెనాండుగనక హోత యని చెప్పంబడెను 

వాండు హోతీ (ఆవషా యనుధాతుంవునకు వగ్గజికుం చెచ్చుట యవి 

ంజర్ధము) ఈసంగతి యెజింగినవాండు హో( తి యనంబడును 

డీశ్రాకర్మనుచే నధ్వర్యు లెవనిని నంస్క_రించెదరో  వాండు 

ద్వి జూం డగుంచున్నా(డు. వానిని సీటిచే వా రభిషేకించెదరు సరు 

బీజము (శెతస్సు) ఈరేత న్పీవిధము7 యజనమూానుఎపె 6 జల్లుట చే 

వాసి నధ్వర్యులు సంన్మ_రించుచ్చున్నారు. అప్పుడే తీసీనవెన్నను 

యజమానునకుం బూయుచున్నారు. వెన్న కరుగు జీవతల 

కాబ్యము- మనువృులకు సురభిఘృతము ఆయుతము. పీ దేవత కు. 

నవసీతము చూలులకు కాంబట్టి నవసితమునం బూయుటఛచే గర్భ 

ధారణము శకావించుచున్నా(డు బానికీం గాటుక బెట్టుచున్నారు 

“బేవ్లో వావతవతమ్షోళరం దా దెనంస లేదన మే వె నంతత్త ఆా్యాదీక్షయంతి 

వకవింశ త్యావర్భుపింజూలై; పాొవయంతి- ళుద్ధ వే._వై వం తిత్పూతం 

దీశ్షయంతి.. దీశ్ని తెవిమితం _పసాదయంతి._ _యూని ర్వా వపాదీక్షి తస్య 

యద్దిశ్షితవిమితం యోనిమేవె వె సంత త్వాం పపాదయంతి_త స్మాద్భృ వా 

దోోనేరా నే నేచ చరతిచ. తిస్మాద్ధృ వాద్యో నే నర్గన్ధాధీయం'ేచే వచ 

జాయం లే... తస్మార్దీక్రీతం నాన్య తేదీ తవిమి శోదాదితో్యోఒభ్యద 

యా ద్వాభ్య _స్తమియాద్వాపివాఖ శావయేయు?. వాససా పోడ్డ 

వంతి. ఉల్బంవావీ దీషీలస్సు ద్వా ఉల్చేనై వైనం ౫ తోర్టువంలి. 

కృృస్ణాజినము. _త్తేరంభ వళ్_ a త్తరంవాఉల్బాష్ట రాయు రాయక వెసం 

త్మ త్ఫోర్ట్లువంతి.. ముష్టీకురు తే_ మ ప్ట్రీ వెక్ళ క్వాగర్భోఒం*ః కే తేముప్టీ 

కృ శ్యాకుమారోజాయ తే తవ్యన్ముష్టీకురు తేయికే చె వ తత్సర్యా శ్చ 

"జీవ తాముప్రీ)ఃకురు కే” కాటుక పెట్టుట కన్నులకు "బీజము 

శాటుకనుంచుటభే; చేజయుస్యగి చా ఛాయబ్గనూనుని దీక్షీ తుని 



సొఅుగవ (శకాశము క్రీ? 

గావించెదరు ఇరువదొక్క_ దర్శకట్టలతో 6 దుడిచి వానిని ళుద్ధి 

వేసెవరు ఇట్లు పగిళుద్దికావింపంబడిన వానిని దీశీతునిగాం. చేసెదరు 

వానిని శాలా, పవేశము శావించెదరు.. డీశ్షితున కాయజ్ఞ శాల 

గర్భమువ టిది (ఆయజ్ఞ "బేదిక (పాచీవవంశ మనంబడును) కలిలరూవ 

మగు పు యజ్ఞ శాలాగ ర(ాశ యమున నుంచెదరు ఈ 

యథార్థమైన న ర్భృగోళ మం ఊాయజనూనుండు కూర్చుండి మతే 

soos చెలువడును కాంబట్టి బీజము. యథార్థ మగు గర్భా 

నయము ననుండి యద్దానిను డీ వు కాయుట్టి తధయుద 

యా స్తమయశాంతినీ సూర్యుల డాయూజమానుసిపి 6 'బఫరింవకుండ 

నిమ్ము cides నధ్వర్యులు వానితో? బలుక కుండనిమ్ము-. వానిని 

వ్యస్రుముతో. గప్పెదరు ఈవ్యన్ర్రమే శిళువు నివసించి ఫె కి వెలువడం 

దగిన జతాయువు కాంబట్టి నానిని వ రొాయువువే హా. సిదరు వల్లి 

సారగల మగ లేడిచర్మము వానిపెకప్పు- ఉ ఏముమిాందిదిజ రాయువు 

మణీ యీవపిధము నాయజమానని జరాయువందుంచెదరు. ఆయబ 

మానడు తనఎడికిళ్ళు మూనీకొనున._ మూయంబడిసపీడిక ళ్ళలో 

బీజనును శీళురూపముగా6జేయుగర్భాశయముండున. శిళువ్రవిడికిళ్ళు 

మూసికొఎయే పుట్టును వాండు వానివివిడికీ బృ మూాసకొనునుగనుక యజ్ఞ 

మును గట్టిగా దవవిడికిళ్ళలో. బట్టుకొనును మీ యజ్ఞ జేవతలంద 

తాపిడికిళృలోనిమిడియుందురు “తదావాుర్థ పూర్వదీశ్నీ ణఃసంసవో ఒ స్తీ 

పర్మిగహీతో వా ఏలేస్య ఆ! పరిగ్భహీ శా చేవకానై తస్యార్తి 

ర_స్థ్య పరడీక్షణావవ యభథాతడేతి ఉన్న చ్యకృ స్టోజిన మవబ్బథ 

మభ్య వైతి త స్మాన్ము కాగ రాజ రాయుస్టాయం తే.స మావ వాసపాభ్య 

వెతి తస్మార్సహైవో లెనకుమూరోజాయ లె _ త్వమణ్నేసవధాఅసి 

సోమయకా స్తేమ యోభువఇశ్యాజ్య భాగ రకా 1 వురోనువాశ్యే అన్నుబూ 

యాద్యః పూర్వ మనీజానః స్వా కే ,క్వయా్యూయజ్ల ంవితవ్యత ఇలేయజ 



బగ్ర జగక్ట్యో తీ 

మేవాస్మావతద్వితనోతి ఆ అగ్ని ఇ వక్నే నమశ్శ నాష్టా వయమితయః 
పూర్వ మిజానఃస్వ్యా త్రసై | వత్నమితివూర్యంక ర్థాభినదది_ త_త్తన్నా 

దృత్య మేఅగ్నిర్వృ శ్రాణిజంఘ న_త్త్వంసోమా సీసత్సతెతిరితి వా_ర్రిఘ్మా 
'వేవకుర్యాత్ _ వృ(తింవాఏవవా _స్టియంయజ ఉపనమలితిస్మాద్వ్యా రి 

ఘ్నా 'వేవక_ర్తవ్యావితి” మొట్టమొదట దీన్నీ తుండౌవాన కితిరులుదీక్ష 
నందుదొమ్మి గందరగోళ మంటదు కార ణమేమన వానియజ మువానిఎడికి 

ళ్ళలో గట్టిగ బట్టుకొసంబ రెనుగనుక మతీయు జేనతలందణు నాని 

విడికిళ్ళ లో నిమిడియుండుట చేతను కాంబట్టి వాని కాలన్యమ. గా 
దీక్షీ తుడౌ వానికి వ లెనప్ట మెద్దియు న్లలుగదు ఆదీశ్చితుండు తనపై 
కప్వు తొలగించుకొని స్నావమా.ండదొడంగును కాంబట్టి జరాయువు 

వెడలినఎమ్మట లోపలియుచ్చతి _త్రినమ్యా తమే మిగులున_వానిలోవలి 

వ(స్ర్రుముతో వాండు స్నానముకై నీట దిగును కాంబట్టి నిచ్చు వుచ్చ 

తి ల్రితోం గచ్పంబడి పుట్టును. అదివజకు యజ్తమువేయనివానికి 
“త్యమగ్నేస్మ పధాఅసిసోమయకా నేమ యోభువిఅనులె.డుపురోఒను 
వాక్యములు హో తి విన్సిం చనిమ్ము _ర్రమముగా మొదటియాజ్య భాగ 
మునుగూర్చృ యును రండవయాజ్య భాగమునుణూర్చియును “నిద్వార 

మున న వారు కొంపోయెవరు + 

మొదటిళ్లోకమంవలి మకాండవపాదము చదివి హో తి యజ 
మౌన నిగూర్చి యం మును మోసీకొ వోవను అదివటురు తరము 

చేసినవానికి “అగ్నిః వక్నే నమన శనా - సోమగీర్భిప్టా వయమ్”లఅని 
చదివి వినిపించనిమ్ము_ (వత్వుశబ్బముచే దొంటియజ్ఞ ము గూర్చి 
తెల్పును. అదిచబకు యజ్ఞ ముచేసిన వ ఎకీం జేయనివానికిం గొన్ని 

శ్లోకములు హో తి విన్పించవలయునను  నీరెండువిధు లాచరింప 
దగదు అగ్నిర్భృ_తాణిజంఘన జ త్యంపో మాసినత్పతిః'ఆహో శ్రీ 

వృ తుని ధ్యంనము _ కావించుటకై ముఖ్యముగా నీరెండుమరిత్రము 



నాలుగవ పశాశము $09 

లుచ్చరించనిమ్ము- కారణ మేమన లకి మెవనిని నమావీంచునో 

వాండు వృ తుని నశింప: జేయును శాంబట్టివృ్న తునిధ్యంసముకావించు 

న్లోకములే యుప యోగించవలయును*అగ్ని రు 3 ఖం_వథమోదేవశానా 

మగ్నిశ్చ విహైతపట్ త్తమం మవాఇత్యాడ్నా వెన్టవస్యహవిజోయా 

జాను వాక్యేభవతః, ఆ గ్నా వై వ్టవ్యారూపసమృ ట్రేవత చై ్యయక్ఞస్యస 

మృద్ధంయ్య దూస మృద్ధంయత్క_ర్మ కియమా ణమృవభివదతి అగ్నిశ్చ 

హవె విమ్లశ్చ "జే వానాం దీక్షపాతాతే దీక్ష యా ఈశా లేతవ్యదాగ్నా 

వై వ్లవంవావిర్భ వతియాదీ క్ష యా-ఈ ౪ లెత వీతౌ దీశ్షాంపయచ్చ కాం 

యాదీక్షయితిఃరాతౌదీక్ష యే కా మిలి_రిన్టుభాభ వతః వేని య త్వ్యాయ 

గాయ,తెస్విష్టకృతః సంయా క్యేకుర్వీత లేజప్కా. మో బవ్మావర్చస 
కామః. లేజోవై బహ వర్చసంగాయ తీ_ తేజస్వి బవ్మవర్చనీభవతి 
యవవంవి ద్వాన్ గాయతైకురు లే_ఉన్లీ వో వాయుః కామఃకుర్వీత.ఆయు 

ర్యా ఉన్లీక్ _సర్భ మా యు రేతియవ వంవి ద్వానువ్షి హొకురు లే) “అన్నిర్ము 

ఖం_వధ మో దేవ తానా మ్” అనునదిపురోఒను వాక్యము“అగ్ని శ్చవిజ్లో 

తపఉ త్తియంగుహాణి అను మొవలగుశది యాజ్య క్లో కము... అగ్ని విష్ణు 

వుంంగూర్చిన యీారెండుక్లోకములు సరిగానున్నవి-యజజ్ఞము యొక్క 

శుద్ధి నిర్దప్టాకృతింబట్టి యుండును ఈయంశములో సందర్శించి నళ్లోక 

ములు కర్మము నుగూర్చి విశదవర్చును. ేవతలలో నగ్గియు విష్ణు 

వును డీక్రారక్షకులు వా రుభయులు దీశ్షూ పభువులం కనుక అగ్నికి 

విష్ణువునకు హోమములు జరుగును దీశ్లూ పభువ్రులయినణా రిద్దరును 

సంవీతులె దీక్షను గొనసాగించి రుశాహోమకర్మము నాచరించు 

దీక్షితులు కాందగినదని పల్కెదరు శరీరబలమిచ్చుట కై వార్ను తిన్లు 

భు లని చెప్పంబడెదరు- సౌంధర్యమ.ను బుడి నాసించువారు స్విష్ట 

కృతులెన గాయ ల్రీక్లోకముల శెండింట నువనయోగించుగాళక 

గాయ, తి సౌంనర్భమును బుద్ధి నై యున్నది ఇక్షైజింగి యాలరెండు 
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కాయ తీక్లోకముల ను మోగించు వాడు సౌందర్యము ఎుదియుం 

గలవాం డగును దిన్హైయ వ్రాయువువము గోరినవా? దుష్ట గోవ్లోక 

ములు వాడనిమ్ము- ఉప్లివాన్చే యాయువు _ ఈసంగతి తెలిసి 

యాం  డుష్లహములువ యోగించిన బాం డభీప్లాయు వు పొందును 
“అనుముఖాస్వర్ల కామఃకుర్వీత_ద్య యో ర్యా అనుమ్షుభోశ తుధ్ల షర క్ష 

రాణ్మి తేయబఇమకళూా ర్థ్యా వగవింశాలో కా ఏకవింశ త్యెకవింశ తె చేమాం 

లో కానోవాతిస్వర్లవవలో కేచతుప్టిత మేవ వ తిపిష్ట లి. (వతితిషఘ్టతియ 

వవంవిద్యాననువ్షై భౌకురు లే_బృహాతౌ శ్రీ కా మోయశస్థామఃకుర్వీత 
శ్రీ రై ఇ యశశ్చందసాంబృవాతీ క శ్రీయ మవయశ ఆ గృన్ధ క్రేయవవం 

విడ్వాన్ బృహత్యాకురుతే పం క్షీ యజ్ఞ ఇామఃకుత _ పాంకోనె యజ్ఞః 

టీ పైతంయక్షోన మతి యవవంవి డాగన్వ కునే (తివ్చుఖాఏర్య 
కామఃకురు తే_టజో వాలం డియంపీర్స (శమ్లుప్ _టజనీ(ం దియజాన్ 

వీర్య వాన్భృవతియవవంవి ద్యాం(స్రువ్ష్ము ఛ కురు తే_ జగ తా వతు కామః 

కుక త_జగ కావె పశవః- పళుమా -ఖ "తీయవ వంవిద్వాన్ జగత్యోకురు 

లేవి రాజావన్నాద్య కామఃకుర్ని తే న్నంవెవిరాట్._ తస్మాన్యసై $ 

వేహణూా ముస్ట మన్నంభవతి ఎవవభూయివ్దంలోశేవిరాజతి తద్వి రాజో 

వి రాట్వముూ 

న్యర్లమునుగోరు వాండ్లు 3 డగు ముభుల మపయోగించనీ 

రెండనుమైభుః లో నజువది నాల్లక్షరము ఎ అవు మతి యొకొక్క_టి 

యిరుపదొక భాగములుల మూండులోక ములున్నవి _పతియిరువదొక 

తరములు భాగముతో  నాయడ ౫నుం డీమూండు లోకముల 
ననుభవించును. మతీమిగిలిన యజవదివాల్లవయక్షర ముతో నతండు 
నర్ట్గచుందు శాశ్వతముగా నత్తుకొనియుండును ఇట్ల రెండన.మ్షుభుల 

యుప యాగ మెజుంగు వాండు స్వర్షమున స్థిరముగా నుండును 

విరియున్లి రియ" న్లోరినవాండు రెంకుబృ్బృహాతుల నుపయోగించనీం 

బృ హాతీత్సృండమే లక్ష యుసు గీ శి యును ఇట్లు శా౮డుబ్భ్బ వాతుల 



నాలుగవ శ కాశము క్ష] 

యుపయోగ మెణీంగి“ వాడు శ్రీయస్సుల శెండింటిం బొందును 

స 0 (బేమించునా (డు రె డము క్కి చృందములనువ యో గించనీ_ 

యజ స పం క్తీచ్చందము. వంటిది రెండు పం క్షీ చృందముల నువ 

యోగ మెటీంగిన వానికీ యజ్ఞము నీదించును.. శరీర దార్ట్యమ. కోరిన 

జాడు మూడు రెండు (తిమాభుల నుపయోగిఠచసీ శరీరబలము 

'లేజము మఠ్ యిగ్యడియవుష్ప | తీమ్షఖి యున్నది ఇట్లు (_తిన్హుభుల 

సంగతి యెజిగిన వాండు బలముం జేజ వమించైయపుప్యేం _బావించును 

పశుసంపద న్లోరు వాండు “చెండు జగతీచ్చంవము లుపరూాగించసీ_ 

వళువులు జగతీచ్నందము వంటవి ఇట్లు రెండు జగతీచ్చందముల 

యపయోాగ మెతణిగినచాడు పళునుల సమృద్ధికల వాం డగును 

అన్న మనుంగోరువాడు శకెండువరాట్ ఛందముల నువ యోగిం చనిన్యు- 

విగాజమే యన్నము _ (రాజృభాతువునకుం (బకాశ నరు 

అన్న సమృద్ధికలవాండీలోకవు లో మిక్కిలి పశాశించును కాంబట్టియ్ 

యన్నము విరాట్టయ్యెను ఈ నంగతి నెజటింగినవాందు తనతోడి 

పాటి వారిలోమిక్కి-ల్మి పకాశించున. మణి యట్టివాయజో తేనమి తులకు 

విక్కి-లియపకారము  చేయంలగలడు సర్వేపూంఛండసాంపిర్య 

మవరున్దేస ర్వేషాంఛ దసాంఏశ్యమళ్ను శే న ర్వేపాంఛభందసాంయుజ్యం 

సరూప తాంసలోక తామళ్ను కేఒన్నాదో౬న్నవతిర్భువత్యళ్ను కే జజ 

యానా్మాద్య' యచవంవిద్యాన్ వి రాజ్ "కురు ” బ్రమైతీయీ యౌావిశోజ 

శ్లోకముల నుపయోగించువా(డు సకలచ్భందములశ కిని సంపాటింతు 

కొనును మట సక? చృందశ క్రిని దనయండు గల్పుశోసానక 

మతి సకలచ్భందములతో నేకీభవించును. సకలచ్భంట్ 'భ్యరో 

వుండగను. కావలసినట్లు కుడుచును మజీయ భేవ్ష ముగా ననుభ విళహం 

వగినంతయన్నమ ను నీల్వచేసిళొనును తననుూను తశనకుటుంబము 

నకును wa (బలిహోన్నాళ్ళు బోలుగా సనుళభవీందందగి నరక 
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యన్నమును సంపాదించుకొని నిల్వ చేసికొన ను “తస్మాది( రాజా 
వేవక_ర్తవ్యా (వేద్ధో అన్న ఇమోఆఅగ్న ఇ ల్యే లేగపేద్దో అగ్నఇమో 
అగ్న యని మొదలీడు సీరెండువి రాజములు తప్పక ముఖ్యమ గా 
నుపయోగిం పకతీఆదు “బుతం వావదీశ్రాసత్యందీ కూత స్మాన్సిశ్సి తేన 
సత్య మేవవదితవ్యం అధ ఖిల్యాహాఃకోఒ ధ్ర తిమనువ్యః సర్యంసత్యం 
వదితుంసత్యసంహి తా వై జేవాఅమృ తానంహి తామనుప్యాఇతి_ విచ 
క్షణ్యతీవాచంవ జీత్ _చక్షునే (విచక్షణంది హే నేనపశ్యతీతి(చకె గ్గ 
విచక్షణంచత్షుషాహివి పశ్యతి). వతద్ధవై మిను మ్యేమవునత్యం నిహితం 
యచ్చక్షుః-కస్మా దాచశ్షూణమాచార్య దాగితి సయన్య దర్శ మి తావో ట్స 
థాస్యశద్దధతియద్యు వై స్వ యంపశ్యతినబహానాంచనా న్యేషాంతి శ్ర 
ద్హధాలి-తస్మాద్వి చక ణతతీమేవవాచంవ జేత్సృతోో త్త రా హైవావాస్య 

గుతి ఆాభవతిభవతిోపీక్ష యే సి దీక్ష యే సత్యము 'కాంబట్టిదీశ్షసల్పు 
వాండు సత్యము పల్క-వలయును (బుత మనంగా దిన్నెని తేన్ను 

సత్య మనంగా నిజమాడుటబుతము తలంపునుబట్టి సత్యము మాటను 
బట్టి యుండును) అంతయు న్పత్యమునే పల్క-6దగు మనువ్యుం డెవం 
డని యనుచున్నారు._ సత్సంపూర్జులు జేవతలు_ మతి మనుమ్యు 
లనృత భూయిష్టులు. మాటాడున వుడెల్ల విచక్షణనామమును వాం 

డుచ్చరించనిమ్ము. కన్ను విచక్షణ మగును కంటితోనే వాండు 
న్పష్టము గాం జూచును గనుక (వచశ్ష థాతువ్రనకుం జూచుటయర్థ ము) 

మనువ్యులలోం జూప సత్యముగా చేర్పర్చంబడెన కాంబట్టియే 

యొద్దిలైనసంగతి నెటింగించువానితో నీవు కన్నారం జూచితివాయని 
జను లడిగెదరు. నేం జూచితినని వాం డన్నవ్వు డాసంగతిని జనులు 
విశ్వసించుచున్నారు ఎద్ది యైసం దా నోొక్క_ండు మూ తమే చూచిన 
వాం డితరులం గ్"ందతిన్లాని యందతీస్టానినమ్మించ లేండు కాబంట్టి 

(వలివనువ్యుండు వౌ నోర _ల్రినవుడెల్ల విచక్షువిచక్షణ యని యుచ్చ 



40% నోలుగవ (పశాశము §1 

రించుచూ డవలయును అట్లు విచక్షణశబ్లముం దా నాడు (వతి 

వాక్యము సకు. వోడు గా. బ ౫్మ_ చుడు వానిమె కు పళ్క_ంతయును 

సత్వ మే యగును 

ఈబాహృణమ  లచ్చరించునవు డొక స్వరనియమము 

లేదు యభేన్టముగా నుదాకత్తానదాత్తములు వల్క-వచ్చును. 

మం(తోచ్చా ణన్వరమ న కః వడినఛాందసులు స్మా ర్తకర్శములం 
దుపయోగి చు పదములను వతీయుం బురాణేతిహాస శా వ్యళ్లోకము 

లనేగా గృవాక త్యము ౦ంవలి యేమాటలకె న హోస్యాస్పదముగా 

మం|త్రన్యరముతో నే య.చ్చరించుచుం దమపల్కుుులు మిక్కి.లి 

సంగ్కబ్బతమ. ల యును శద్ధములనియు సభ్యములనియును శా(స్ర్రీ 
డకీము౭ సియు _శోతియము నియు దక్కు_జాతులవారిపల,_లను 

గర్హించుచున్నారు తీయను దామ _దీక్షవహించకున్నప్పటి 
కీనామ_బావ్మణులు దీక్రితివేవమతో వంభముం జావుచుం దమ 

జాలి_కేస్టతం జాటుకొని చు. స్వార్థపరు లై మనసులో నొకటి 

ప శొకటిగా వ్యవహరించుచు లోకమున మోసవుచ్చు చున్నారు 

“శొలిస్థా నె స్వ రాన కుం నాలం (బవ్మ్మేఎ తతత” అని చేవర్శి యా 

నారదుడు శిశ్రాచిధి న్ని రేశించుటచే చవేదమను నియతస్వరము గా 

సీక్యన్ష్ ంభరులు వై దికమృన్యు ల పామరులు | పాక్ళతు గు మర్త్య 

లెంతఠన్యూతమం బరింప నేరరు అద్దమున నెవనిమట్టుకు వాడు 

చూచుకొని సంతోషి. చున శ్రైజేశమువా రాబేశమందలి వేనపాశము 

నకు సంతోషించుచు. దమపాత మే తేక్కి న వేదపాతముం కన్న సరియెన 
వని పొగడుకొనుచున్నారు (గడ్డికి గుడ్డి (తోవచూవుచందముగా 
గురువులు శిష్యులకు 'వేదర.ం తములు వెప్తుచున్నారు- అవ్ఫ క్త 

మగు వేవనావ బహ్మము నారాయణుడు వేంకటగిరియందు శిలా 

చ్లాఫరున నవతరిం చినా, దన్నుట్లు టు వెందలగుకబ్ద 
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రూపముగా చెట్టున్నదని నర గ్రచున్నాగో మనుము లచ్ల తా 

ముచ్చరంచు & 6 యగ” లవ చా తాదిచ్య్వరను లట్లు ళా(క్రీ 

ఈము లని పావ రుల న్నమ్మించి న్యార్థపరులి తాము పశించునవి 

వేదము లనియును దాము (శో[_తియుల మవియును దక్కి-నజాతుల వా 

రంవజుం ద మూ శ్రరనే మేపుచుం బూజించుచుం. దమమాటచొపవ్వున 

నడువవలయున- దంభవేవను లకాని తాను. చెడి యితరులం కెఆచు 

టకు ముఖ్య హేమవు దుష్టకలి కాలముతప్ప నింకొకటి కాదు. _బహ్మ 

యజ్ఞ మునందు వేదముల దు మం_త_బావ్మాణములేగాక యితిచోస 

వురాణకల్పగాథానారాశంసులు కూడం గలవ చెప్పంబడుటచే 

మొత్తము యనాదిగా వెదమువందు మంతన ద్ధకలది మం తేము. 

(భావ్మాణసంజ్ఞై కలది టాహ్మణను - ఇంతక మగత వాహ్మణ 

శ్రీత్ర 
(య 

మం._తాత్మకంళి._ ౧ంయజుః అధ ఫ్ట్వంకంచిక్టై త కషచిదిత( వ్యవ 

ముల నేర్పాటుచేయుట క్రి ఫొగర దారి లేవు కక బాహ్మ గేనామి 

సా బుద్ధిమాలి ఇ హేతు త్వాత్ PE యజు£ో _బాహ్మణముతోం 

గలియక కేవల మం తౌ త్మెగమైనివగుటచే శుక్షవనియను ఆధ్వర్య 

హశాత్రములలో ( * లశావులక మై న లి [మునకు హేతు 

వగుటచేం గృవ్టయజుసృనియును యజుర్వదను. రెండు విధములు 

“ఆది తక్య్వాసీ మూగళుక్తాని యజూాంవీ వాజనచేయేన యాజ్ఞవ లేకా 

నాఖ్యాయం లే” ఈశుక్ష యజు ర్వేగను వాజనవేయుండగు యాజ్ఞ 

వల్కు్సనిచే గూర్వునివలన( భొందంబడేను నూ అధ్యాయములు 

కలదిగనుక శతపథ_బాహ్మణ మయ్యెను శతపథ ఇావ్మాణను 

ఛుక్షయజుస్పునకు వాషఖ్యానము వాదసనేయనంహిత శుక్ల యజు 

ర్వేనమ. తె త్రీకీయసంహిత కఇష్ణ్టయజా ర్వేదము కృష్ణ యజుర్వేదము 

నకు డై _క్రిరీయ్మ బాహ్మణను శ్షక్ల యజు ర్యేవమునకు శతపథ 

ప్రనావ్మాణమును వ్యాఖ్యా నర్తూ వనులయినప్సటి కొంజొంటీతో 
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నారెండు వాహ్మణములు కలిసియే యున్నవి దీక్షితుడు తనపేరు 
తనగో_ తముపేరు తసతం్మ డిపేగుు తనతాతపేరు తనము త్రాత పేరు 

జిప్పవలసినది ఐతి లేయ బాహ్మాణమందలి వీక్షణీయమును బె బె(వకార 

మాం థీకరింపంజ డెను మంశియును యజ్ఞ మునందు సదస్సు శదివలుకు 

జరిగినతప్వుం చలియప పర్చవలయును నమ'జేయధ్యర్యులయినను 

గశచినతవ్వ పట్టి ఇెలుపవచ్చును ఈచేసినదోవము మా కెట్లు 

వదలు నని యడుగగా సధ్వరుం లూరకుందురు వారి | బవ్మా 

యాలీకయుం డతెడు వాచస్పతినంతతి వాం డా పశ్నమ న క యో 

నాకు చెలియదు పిద్దజాతూకర్థృండను మవతేండుల గరువు వడుగు 

దము- అప్పుడు శాతూకమ్ధుం తకాపశ్నమును విని తిరిగి యావేవ 

వాక్ళ్టయును జదువు డనెను ఆలీశయుం డందుకు శ్యాన్ర్రమనువచనము 
నిననము యాజ.ము మ తొద్దియెన మొదటినుండి తుడివఆతికుం జదున 

వలయునసలా శ్లో ముగాని శో కార్థముగాని శ్లోక పాదము గాని 
యంవలియొకపవమ గాని యతశ్షరముగాని యెంతవణజకుంద"ప్పెనో 

యంతవఆకుం జదువవలసీయుళ్న ద నెను 

అపుడు శాపీ.ళలకీ యనువాం జ్యాగంథము తెరిగి వరీంపంబడ 

నవనరములేదు హోతలు (పమాదమున యజ్ఞమునందు చేయు 

తవ్వులు దొవ్యహోతయ/ నన్నీ బేవ్రండు దిద్ది యజ్ఞము తయు౦ బవ్విత 

మొనర్చునని బుగ్న్గం తము చెప్పుచన్నవని ౫ ల్కెను అట్లు నైమిష 

బుములు చేయుచున్న | కతుశాలకు వెళ్ళి _వశ్నించిసదివో జానవు తు 

డగ (వవర్థనభాపతి చేసిన (వశ్నేమునకు సమాధానను చెవ్న(బడెను 

(వ్మాణములనలనం తొలి నునువ్వులం (గతువులందు బలియిచ్చు 

నాచారను కం దందుకై _కాహ్న్మణులు తగువు తు నమ్ముకొనువా 

చని. మొతిసీయ్యాకానా ఇయు సొంఖ్యాయవసూతము౯ను మవ న్నే వుని 

కథంభట్లి... వెల్ల కింకుబడు చున్నతి మేకలా. ుథలగునోరు శేని 



§ij6 జగజ్ఞ్యో తీ 

జంతువును (గతువులందుం జంపుటకన్న మానిసులం జంవుట కొంచ 

యంగీకరింపవచ్చును_ సర్యదంతువునాశకుండు లోక దోహ మొనర్చు 
నుపాయ మన్ని జంతునుంకన్న లెక్కువగాం _ చెలిసిస వాడును సర 

భక్షకుడు స్వార్ధపరా_₹స్వరుండు వీవ్వున్శానియు గర్భ వర్ళతశిఖ రా 

రూఢుండగు నొకమానిసిం జంఎనప్పటికిం గొంత సాధుజనోపకారమే 
కదా? ఇక్షు (బౌహ్మణము ౭డ్లదిడ్డ కూరకర్మములను వ్యర్గవాయిన 
(దవ్యవిని యోగమ. ను వృధోడ్య మములన సో మరిపోతు పనుల నుబును 
పోనికథలను బుక్కిటిఫురాణములను సోదెలను వంభ వేవములను 
చామరరంజకములగుఎట్లక థలను ముచ్చటలను వాలకనులను మొచ 

లగుబుద్ధి లేం మనో వా క్కా_యకర్శములను బోధించుటకు మను తెంత 

మాత ముదేశింపలేదు కశమ కమముగా వివేకులు వంచకులు 

స్వార్థపరు లీ కౌతవిధానమ ౯౦ గల్పించి రని సిద్ధాంతీకరింపక 

తీజదు జీవహింసయను వ్యర్థ ల శ్షే “మును జనుల కన్య్యోన్యవి కే 

వముం బరమకారుశికులు న సర్వజ్ఞులగుమునులు 'వేవ వేదాంగ 

ముఖమున నె-తమా(తేము న్ఫోధింవరు బోధింపరు 

యుగ స్వరూపము 

మనుష్య్యుందు పడుకొన్నసనమయ మే కలియుగము _ మేలుకొన్న 

వేళ దార రఘు విలువంబడివతటీ (లేతం వలీ నడుచుచున్న కాలమే. 

కృతయగ మని _బాహ్న్మృణము  చెప్పుటచే నడుచుచున్న సమయ 

మనంగా లోకోవకారముకై కాయనేశముతో క్ఫొషియొదలగు పాటు 
పడుట భూమినిదున్నుకొని పండించుకోనట మొదలగు పొాటుపడి 

తనతోడి పాటి వారలకుం దోడ్పడగ సోమరితనమున నిద్దురించుచు? 

గూర్చు సోదెచెప్తుచు సన్యా సూలమని మెట్టవే కాంకములు 

తలు చుండు పోమరిపోతుశే కలిజరులు తమయొక్కం సుఖముకొఆకు 
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లోకోవశకా రార్థమై దుష్నట యిండ్లుకట్టుట బట్టల. చేయుట మొదలగు 

కాయే శము వ్యాయామ మొనర్చు పుణ్యా తు లేకృ శయు(వురువ్వలా, 

వాా యా మముతో. శరీరకష్టమున న్ని దావోరవివోరసౌఖ్యసాధన 

సామ్మగి నంపాదింపక సోమరిమయై _గంథకాలశ్షేపరు ను స్వర్షనరకను 

లనుణార్చి తెలిసీ తెలియని యువన్యానములను మెట్ట వే దాంతభోధ 

లను జవమం[ తోపబేశయంలను మవచర్చలను శేవలస్వార్థపరుండె 

భూర్తుడై కూర్చుండి తినమరగినతుంటకిమా[ తమే కవటవండిత 

-వేవముతో. దనకుం దో డితరులకుంగూడ నాధివ్యాధులు హెచ్చించి 

తాభారమునకుమాతమే జీవించు దిక్కుమాలిన గంథకల్ప నముల 

(వాంతలవేం చా దరింపలే కితరులం వరింపనీక సంశయమున ముంచి, 

లోకుల జెఆచి తాం జెడ'సవమూవండు మిరెపకాయకార మిట్ల ఆడు 

వసి తినక చది వారక లోతు చెలికుదనుసామెతగా మిరెవకాయ 

చపిమూాడనిచాసి కా కారమునుగూర్చి యెంత యుపవ్యసించినను 

మెంత గంధమ్ము వాసి చదివించినను తెలియునా ? ని చావోరవిహాక 

పసౌఖ్యసం పావక సాధనములగు వ్యవసాయము మొదలగుపనులు ఆం 

జేయుచు నితరుఅకు మప్పవలెను. వేవశా'స్రుములు (బతుకు సుఖ 

ముగ నడువుకొన్ముతోవను నూచించునుగాని తా మశరీరము 

లగుటచే శట్టిజీవితసౌఖ కరమగు (త్రోవను దాము నడచి జనుం,కు 

వడత చూవీంచనేరవు లోకములోని పురుగులు షక్ష్యులు 

మెక్టోఃములు తమని_డాహారవిపోర సౌఖ్యమ. న క్రీ యెట్లు పాటాపడ్యు 

చున్నవో మనుమ్యులుకూడ నే పడుటమాని వేదమునియును 

శాయ్రు ములనియుబు స్వర్షనరకములనియు జాతిమతవర్హా చారశిన్టసం్టప 

జాయముాలనియు సహజము”.  నమకు అలేనిపోనివిశారము ఖను 

అద్దము. చూ.:వుకొన్నవిఫముపం గచ్చు తాడివచంవమువం శ్రశాచ 



జ 

(గ స్తునివడువున సన్ని పాతరోగవీడితునివ లె గోరికోరి సోమరిపోతు శె 

యాధివ్యాధులకు లోనగుచుంట దుష్టకలికాల వేస్టితముకాదా? 

నిమ్మవట హృదయములతో సి ఛావోరవీపోరమ.లొవర్సు అాల్య 
వళయ్ నాల్లుపావముల ధర్మముతో నడుచు కృతయుగము నూత్న 

యొావనము ధర్మము మూండుకొళ్ళ నడుచు (లేత. (పొఢవయన్సు 

"ఆండుపావముల ధర్మము నడుచు చాగవరము. కమముగా నొక పాద 

ధర్మముతోనై న నడుననేరక పాదములశ కి రవంతయులేక నడువ 

నేరక మూలంబడీ స్వవరసౌఖ్యకరమను శాయశ్లే శ క పాధ్యమగు 

వ్యాయామము నొకింతయును జేయ లేక వేనములనియు శాస్త్రము 

లనియు స్వర్షనరకమ లనియు జాతు౬వియు మతములనియం బూర 

ఇభారములనియు సారకాయలు నఆకు బార్థక దశ యీ నాల్లుపాథశముల 

శకి నమూలము నశించిన ధర్మళూన్యమ౫ప కలిశాలముం అట్టే 

నిరర్థక వార్థక దశయందు శా యస్లేశమునన్ని చావోరవి హార పౌఖ కము సం 

పాడించుక్రొ ననేర కితరులం గష్ట పెట్టి తమవ్యర్థజీవ నముంబొ డిగించుకొ సం 

గోరిన ధూ_ర్తబకధ్యానపరుఎగు ముసలిముద్దలు తన్నిన కృతిమ 

కల్పనము లే యీవేదశా(న్రుములు మత గంథములు పుూక్కీ-టివుశోణ 

ములు శవృద్దులు పాటుపడీ త మని(ైకా వోరవి వార సౌఖ్య సాథనమ. లు 

తాము సంపాదించుకొనటకుం బనికిరాక పరుల న్రంకొఅనె కష్ట 

చడుట కొప్పించునుపాయము లే యీా(ుతిర్మృతులు. (క తస్మార్త 

కర్మములం బోధించు. సకల గంథములు చేయీల "పెద్దలు తేమ 

ని శోహారవిపోరసౌఖ్యమున "కిట్లు కాయన్షేశమందుచున్నారో జారి 

నడువడిచరూసి పిన్నలు సహబజెము గాం జానుగణాడ నాశడువడినే 

యవలంచించుట సర్వజంతువులందు సమానసహదపద్ధతి యే కచా ? 

నహాజపశరినిబట్టి నడుచుట నవాజగుణమే భనికివశ్చుమగాని మనువేసోి 

కెల్చితకృతిమవద్ధతు లభవసరములు వ్యర్థములు  శేనిపోన్ని కమకు 



సాలుగవ వశాశళశేము $1 

హతువులు-చలిబాధ తాకుం. గలిగినపుడు తేనకం కం బెద్దవారు 

బట్టలుక ప్వకొని సుఖమండుట  సవాడముగాం విన్న కనిపెట్టి 

జకాంగూడ బటకపుకొ నడా! “జఇదవాం జెటు బటను సమకూర్చు 
లు a య a) 

కొనునో యే తాను బట్టన సమకూర్చుకొనునుపాయము సవాజ 

మాగా నెదకుకొనండా? 

ఊవీరికీసిళొనుటకు వినుటకు. జూచుటకు జవిగొంటకు వానన 

గాంటకు స్పర్శమనుభ్ వించుటకు ని దించుటకు నవయవములుక డలించ 

టకు శడచ ఆకు బరువిడ టకు ని దించుటకు మేలొ,-నుటశా(క లిడప్ఫీ 

కలళాధదీర్చుకొనుటకు స్య భా వము rans (బతిదంతువును (బవర్తిల్లుచుం 

డును వేవశా'స్రుఘోవతో మళ౭కీయను (గంధములతో. బని యేమి 

పంచభూ తాత్మశకములగునానావిధశే ఏర ములకు స దావారవివోర సౌఖ్య 

మూసించుజీవిత మున6 బాంచఖౌతికప దాగ్లములకన్న నశేరీర ములగ 

చేవ శా(స్తుములతోను న్యర్షనరకములతోను ఆత్మ భేదములలో'నుమెట్ట 

చీదాంతను.లతోను లో కాతీతెపదా_ వర్ణ నములతోను మజీ యళశీం 

(చియాశాశ పం చాంగనుల గుభూతభ విమ్యద్ద న్య కధనములతోనుపరన్
పర 

విక్ష్వేమకారణ కు౬జాలిమ తాజారవిశేవచి తతోను రవంతేయుం 

బనిశేదు కోటి రూప్యములిచ్చెడ నను మాటకన్న నొక్క- దమ్మిడీ 

రొక్క-మిచ్యూట కోటింతలు నయము కదా? వేదములు కౌట్రు 

ములం వురాణములుపచ్యసించుట _వాంతలనగవర్చుటక న్న నాశలి 

నిన్న వాసికీం బన్రైడుకూడిడుట కోటింతలు మేలుకదా? ని దాజోర 

విహోరాల్మకమగు స్రీ బతుకువ న్ని దావోరవివోర సౌఖ్యనం పాదక సాధన 

మగు [తోవ శన్నిజంతంవులకు సహజముగా బిన్న "పెద్దవరుసంబట్టి 

చడుచుకొ చ్చే నదుచుకొన్నున్నవి మా జేరికంకణమున కద్దమువాతె 

శ్నజీవళామ్రవా లీఫోమరిపోతుముసలి పాతపంచాంగములు మిక్కి.లియన 

వ్యకనరనులు  ఒకరిక న్ననొశగు గొప్ప బారమను స్వార్థపరు లై యాన్తి 



పకి జగజ్ల్యోతి 
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కళూడ బెట్టుకొన ట కు_..జాతిమ తాచారమై పషమములతో అేనిపోన్సితర్మ 
ములతోకొజి గాని వేద శా స్రుచర్శలతో ననో న జ్వేపవములతో6గోరి 

కోరితక్కి న జంతువ్రులకన్న (జావునకు ముందుగాంజచ్చుట కలియుగము 

నంశలీ మనుష లస్య భావు జు సాను క నో్యోనాఇను రాగముం శెజచి 

పరస్పర జేమముకల్సించువేదశా స్ర్రశివ్ల సం పదాయకు లమ తాణూశక 

(పవ కలు లోకమునకు సహదెముగం వప్పని యీలిచాధలు ఈవేచ 

శాస్త్రము లీమతావా బేధము లీయనోళన కలహము లీయసంవర్భ 
జాతిపీతెలు మళీ యా సములు వంచక ములున సోమరిపోతు 

చేస్టితములన్నియు నెవు డడుగంటే సమూలముగ సశించునో సకల 

మాసవు లన్నోో ననాఇను రాగములతో సమాన సషతం(తభోగ శ్రాగ్యము 

లతో రక యటి వేళ సహవానందకర హె (దశవంటిపుణ్య యుగ 

మగును మిగులడబ్బగా- మేఖభోనయమెవుడగునో యెపుడు వాన 

చిన్కుులుపడ.నో యను చాేకచులచందనున నిగక్క_లికాలమందలి 

భూతహీంసాపిపాసకో "(ని భాగవతులు దమూ ._హాపుండగు భగవ్షం 

తునకీట్లు చతుర్విధాభినయవి వేప ముల మె.ట సెట్టుచున్నారు అన్నమే 

సమయానుకూలమువ నాంగలిం లోగొట్ట (టకును ుుజియు౦ బుడ్రిథ చు 

టకును మూలమెన ట్రీ వేద శాస్తొనుసార కుల మకాచారములన్ని 

ఆకును జనుల కన్యోన్య చ్వేవ యు న్తల్పింపకుంటకును మశకీయుంబర నార 

_(సీనానురాగము లొదపంచ టకును గారణములగుట నిశ్చయ మేశాని 

యివు డీలోకమునకు శని రాజు పాపనవావానమువేం జావుంఢయిఖ 

బుధుడు శ్షీణచందుండు రవికుజు తిక్కలిన్వరూపుండగు. శనికిబరి 

వారము గురున క_స్తమితదోవమును శుకు నకుశతృగ్భ వాస్థితియును 

"శీయ్యదాధిపత్యము లభించి మోూోరశసరిబంధవ. అభించెను*= నుణశీయు 

శనికి మారకసంబంధ ము గురుళ్ను కులకన్న నెక్కుడ య్యెను కానుక 

ధశ్మాత్మజీవితము కొనిసాగుటకు బొత్తిగా కలికాల మవశ్రాశ సక 



త] నాలుగవ (వకాశము కో 

కుండెను “పానీ చాయ: సుకృకీ గతాయుణి అను కలిశాల 

కృత్యము తొ ర్మాణ య్యెను కాంబట్టి కృతయుగమున నాల్లుపాద 

ములతోం (_బేత మందు మూండుపావములతో ద్వాపరమున. రెండు 

పాదములతో జరించుచున్న ధర్మభేనువు కలియుగమున నొంటి 

కాలితో వడువంజాలక కూలంబడి శనిరాజనుపులి వాతంబడి భవ్షీంపం 

బడెను ధర్మధేన వుయొ- దుమ్ములవలె నచ్చటచ్చట నగవడు భాగ 

నతులన్లూడ దు డ్రగ్ డుం మెట్ట వే దొంతములన్వెల్ల డించుచు పస 

డింపునవ్రషణతో ని బావ్మాణకగి వా జకమణ్మతస్థాపకమ తాధి శారిమ్మ 

నులు గూడం వలచూపసీశాపోక్సి నుమ. లందు పాపులతోనున్న యా గ 

పహాములవ ఆ 'బెచ్చురేంగుచుం గలి కాలమునుమతీంత మువటుం బెట్టుచు 

దుర్వావమ.ంబుట్టించు పానియమున లె చాపరించుట. మిక్కిలి శోచ 

సీయము వనవ్యవషశువ్రుగాం జంవంబడుట కై యొప్పగించబడిన శున 

శ్చీఫ్టుండు నోరున్నా చున మ్యుండు గా ౬6 వన మొజ్ఞ చేనందజీనీబతిమా-లి 

తన్మ్న బతుకును గ పాడుకో నట్టు ల 3రేయ| బావ్మాణమునం చెప్పం 

బడెనుగాని నోరులేనిమేంక కనికర మెట్టు తన్మబతుకుం గాపాడుకోని 

(కూరయూపబంధనముల నఎఎంచుకొ జగలుగున P మొ_త్తముపై 

నూ కాయువు మాకారోగ్యమ. నూకుధనము మోకుబుణ మనుసావెం 

తగాదిక్కుమాలిన కూల లీ శో తియమ్మనులు బోధించుచున్నారు 

తనపొట్టకై అజీగ రుం డను _(బాహ్మణుడునా జావు”నుబుచ్చు 

కొసి తన కొడుకును యజ్ఞ వళువ్రగా నమ్ముకొాన్నాండు నసయాంకలిం 

దీర్చుకొనుట కై ఆలయన్నకొడుకులంగూడ (కతుపళువులుగాం జంప 

బడుట కొప్వుకోనిరి తొంటికాలమున (కౌహ్మణులు తమప్యు తులను 

యజ్ఞ పశువ్రం న్హావించి వంద కొలంది గోన్రులను (గయధ నమ్ము కిందం 

బుచ్చుకొని యాకొడుకుం నమ్ముకొనుట యాఇారము కేలిదు కాంబ 

ct 
అర 

ట్టియే “దుహితాదుఃఖం వు _త్త్రే న్తేజ అన్నుశుతి (పవ ర్మిలుటక్ష 



లి జగజ్జ్యోతి 

హేతు వయినది కమా శెలు యజ్ఞ వళువులగుటకుం బనికి రానికార 

ణముచేత నాయాడువిల్లలం బెంచి తగినవరులకు జత పర్పుటయందు 

మిక్కి-లి స్లేశమగుట చేతను దం డికీం బ్యుతికకన్న. బ్యుతుండే జీవన 

లాభ కారియె తా యజ్ఞ పళువుగా సమ్మాంబడి తనతం డికి సుఖజీవన 

హేతువగు ధనాగమమునకుం దగినసాధనమగుటచేతను “అపు తన్న 

గతిర్నా సి” అనుధర్మ శాస్త్రమును గలిగను పు తులవలనం దం డికి 

ధనలాభము కల గటచేతను బు తికవలవం గొన్ని కాోధలుతప్ప ధవ 

లాభ మొక్కి-ంతయు లేని కారణముచేతను బు తిక తనజీవనదుఃఖ హేతు 

వనియును బ్యుతుండు తనజీవనసుఖమూలమనియును కొడుకు వుట్టిన 

తోడ నేయజ్ఞ పళువుగా వాని నమ్ముకొని ధనలాభమంది సుఖముగా నా 

థనముచేత. బొట్టనిండంగాడుతినవచ్చునని _(వాహ్మణగృహస్లు మిన్ను 

ను ట్టువాండు మజియు 6 బు తిక పుకైనని విన్నతోడ చే చెల్లనిడ 

బృ్బీయా(డుకిల్ల యజ్ఞ వళువుశై పనికిరాదు దీనిని బెంచి తెగినవరునకు 
జతగూర్చువజకునాకంరమునం జుట్టుకొనును పీయా(డుపిల్లివలన నాకు 

నష్ట మేగాని లాభమేమియు లేవని యాతం్మడి మిక్కి-లిదుః భించు 

వాడు వూర్య్ణకాలమున కొడుకులు తమ్మ పాణమైన థారపోసి 

తండులను సుఖపెట్టువారు- పూర్వ కాలమున స్వార్థపరులు గాక 

లోకోపకారము కె శో_తియశాలకులు తమ్మ పాణమైన ధారవోయు 

వారు కనకనే యాకాలమునకు వేదవేదాంగము లుపయోగములు 

గాని స్వార్థపరులై తెమసుఖమ. కొటికై యొట్లయిన లోక దోవా 

మొనర్స్చుఘోరకలికాలము లో నావేదవేదాంగములు మణీ నాంటి 

యఖి )శాస్రుములు బొత్తిగా న్మివృయోడనములు- కాంబట్టి చేశ 

కాలజ్మా తానుసారముగా వేధములును వేదార్థములును మౌాజు 

చున్నవను వురాణమత మెంతయును స్తాఘ్యము- కాంబట్టి క్రలికా? 

మందు ఇపే.త్వాది వేనమం(తములు ఇమ మేవౌర్టం యజమానాయ్య 



సాలుగవ (1పకాశేము కః 

వథాతీ త్యాది _(బావహ్మాణములు ఇప్. కేశి పలాశ శాఖాం భిన శ్రీ 

త్యాది కల్పము చయల వేనములు వేదాంగములు మజీయును 

స్యర్షనరక మ. లను భాతభవివ్య జ న్మములను (తన్నా ర్తకర్శములను 

జాతుర్భర్థ స్రమును (పొచీన శివకులమతాచారములను బోధించు 
జార టు 

(గంథములన్ని యును చెల్ల నిడబ్బులవలలె చెల్లు వాయంబడిీ రద్దు 

కాయబడిన బుణపత్రములవలె మృతునిపంచేం దియములవలె న్నివ 

యోజనములయి (పస్తుత కాలమునలోకోప కారక ము లెంతేమాతేము 

న్లాను- ఆవేదవేదాంగములకు మజియుం _వాచీనముని పో క్త నానా 

శొ(న్ర్రము౭కును (బకృతోవ యోగముగ నకలదజను లన్యోన్యాను 

రాగముతోం గలసిమెలసి వోయిగా (బతుకుసాధనములం బోధించు 

తెన్నున వ్యాఖ్యానములు చేయంబడవలసియున్నది ఇప్పుడు వాడుక 

లోనున్న యప్తావశవివ్య లనాదికాలము నుండియును వాగర్థములం 

గాల క్రమమున మాణుచు వచ్చుచున్నవి గాని | పొరంభ కాల 

మెప్వుడో నిర్భయింప వ౭నుపడదు. ఉదకపిందువు లొొండొంట 

గాల కమమున మహానము_ దములయిన ట్లా వాజ్మయ మష్టైవశవిద్యా 
గాం A) 

(వస్ధానము లయెన కాంబట్ట జగత్సృవ్వీతో నే సక ల విద్యలు నెను 

బదికోట్లజీ వరాశులును మజియును జగమువనంవలి పదార్థములును 

బొడచూ' పెను జడ చై తన్యాత్మకమగు సీసర్వవపంచమును స్మృతి 

యందు పుట్టి “పీరింగి విస్మృతిలో లయమగుచున్న దని నవ్నజా 

త్పువు _ప్వ్యవస్థలచే నెల్లరకుం (బత్యమోనుభవమే తుద మొవళ్ళు గాని 

యుకకారణముగాని తెలియంబడక విమ మాయామయ మైన యా 

(వవంచతలత్త్య మివమిర్ధమసి నిశ్చయింప నశక్యము స_త్త్వరజ_స్తమో 

గుణమయమెన (వకృతి వలయ రేఖవలె తువ మొదళ్ళు సిశ్చయింప 

వశకషమై యాకాశమువలె నిరవధికమై న్యప్నమువలె నవశమై 

యాశంతుకమై గారడివలె నవ్ముత మై యున్నది _ ఇదివజూ కశాధగా 



నీక జగ జో త్రి 

వచ్చుచున్న శిన్లనం| క దాయానుసారమాగా స్మీశెతకల్స మిట్లున్న దని 

_బాహ్మణములు “ఇత్యావా” అన. రోత్షభూత్మ యను నుచ్చ 
రించుటచేత వేదములుకూడం దనుక 6 బరోక్షను లగు వేదవేదార 
ముల దాము పల్కు_చున్నట్టు వెల ల్ల డించుచున్నమవి చేనవేడాంగాది 

విన్య్భనెప్పటినుండి _ప్రవరిల్లుచుండిన నెట్టవాజ్ఞ్మయ మైనను మ జెట్టి 

యర్థమును చెల్ల డించు నేయెకర్శము_న. విధిందుచుస్న గు మతేయే 
టు తహ. షల బోధించుచున్న * 'మొ_త్తముపై సక్ లజ నముల 

కనో్యోన్య (పేమాను రాగములను పరిస్పరోథ కాం విధానములను 

మ్యాతమే బోధించుచున్నవిగాని జంతుహిం ను జనులకు. బరస్పర 

జ్వేషము నెన్నండు న్చోధించ లేదని వివేకఘుల.దజున. సిద్ధాంతీకరిం పక 

రీజదు 

యజ్జపబవిచారణ 

దేవతలు నున మ్యృునియక్ఞ మ నందు తమకు బలి యీగోరిరి 

ఆననువ్యు పశువును యూపమునకుబంధించి చంపుటకై యధ్యర్వ్యుండు 

సిద్ధపడినంత నామనుష్యపళువునుండి మేధ యను హోమార్హ మగు 
నిం దియశ క్షి బయలయి గుటజ్టిము భోం _ బవేశించెను ఆగుజ్జమును 
యజ జ్ఞ పళువుచేయం గా దానిలోని మేధము యొద్దులో. | బవేశించెను 

త సట జంవుటకు సిద్ధప డంగా డాబ పు. గ్ జ్రాలో దూటె 

నాగొ జైన యజ్ఞపళువుగా పకా జాని మెధస్సు మంకలో 

దూ అనామేంకను యజ్ఞ పశువు శావించి చంవన.న్నెంత దానిశ క 

భూమిలో (వ వేశిం-చెను ఆభూమినుండి వరి మొలచెను వరి దంచి 

వీయ్యముచేసి యావిండినే వురోడాశ + గా వండి దేవత? కధ్వర్యు 

లక్చించినారు మనుమ్యుని యజ్ఞ పళువు గాం జంన దలంచి చంవళే 

కళ ష్టికీఖదు లుగా సుజ్జమును యజ్ఞ పళువ్రశొవింఛి దాదింహూడం జరిన 



పౌాలుగన సీకాశము క్షీష్త్రప్ట 

నొల్ల కాగుజ్రమ. న3 బి లెద్దును యూపమునం “టి చాసనింగూడం. 

జంపనొప్ట కెద్ద న ఎదులు గౌతైను బశువ్రకావించి దాసింగూాడం 

జంపనొల్లక గతః ఎదులు మేక నటి దానింగూడం జంపనొల్లక 

తుదకు బియ్యమును” తెము పళవుగా భావించి యావిండిని "బేవతల 

కధ్య్వర్యుల సమెర్చి చి మం మృని గుజ్రమ. నెద్దును గొత్ యను 

మేకను బళువు స్లావి- వి యూసపము _కు6 గట్టి జీవహి న యెంత 

జోగి ఏడిచి షతకధం జి నూ తము న్లూడోని డిచి పెట్ట తుజ ధ్వ్యర్యిల. బియ్య వుపిండీ 

నామనువ్యు హయ నృవభ మేవ చ్చాగములన. (బత్తుకనిచ్చి వడ్లు 

వంచినబియ్య పుఎండ్ని మ్మాశమే యాజంతువుంకు బదులు పళువు గా 

భావించి చేనతలకు ఎమిర్చించిరి మనమడు యజ్ఞ పళువగుటకుం 

బనికిరాక గుజుముగాను గుజ మెదుగా నెదు గొఆగా గొతచెమేత గా 
లు ఆఅ ద ద ఆఅ లీ 

మేక భూమిగా భూమి వరిగా కం మాతెను కాం౭బట్టి 

యజ్ఞ మునందు దేఎశార్థమె యెట్టి జంతువు ను దంపంగాడదు 

మనువ్యుండును మజీంవు సృదంతంవులు స మెధ్శస్వ 'హఫులుగనుక "బీవత 

లకే బలి యీరాదు కిపలము భాస్యమునుండి వచ్చివబియ్య పు 

వీండి నొకవిధముగా రొశ్లుజేసిమా[తేము సలల ములరిదును 

చేవత_కు సమరకించవలయును మజతీయును మనుము6డు గజ మెదు 
ఎ 9 జి “ది 

గొఆ మేళ ముదలగుజంగమజీవులగు నెల జంతువులు నమేధ్యమ లు 
=] మ్, 

“నుక దేవతల ల న జంఎ బలి యారొదు మరియే 

జంతుఎ నై నం జంపి “వంగూకదు” అని స్పష్టముగా నెతరేయ 

(మవావ్మాణము ఘంటా ధథ బు7ణా6 జాటిచెప్పు చున్నది కాబట్టి ఆ 

పశువ్రుణం జంఎ చేవ ఎలకు బలియిచ్చు (_కూరులు మాం సాశనులగు 

మనుమ్యులు వేవచోడదిత కర్మ చావ్యులగుటయే గాక "జీవ తాను 

[గవామువ "కంతమా తముం లా నులు కాడ కారు “నహీంప్యా 

తృర్వభూ కాని” అను సక అభూతదయాసరమగ్ను కుతికి “అన్య త 



ఫ్రీరీ6 జగజ్ఞ్యో లీ 
జ 

చె దిక హింసాయాళి” అని నంజుడు చవి మరగిన గూరనూనవులు 

(పక్షీ ప్తమును జెబ్బ (శే తకల్చ్పమునందు ఎఫ్టపళువునకు మాటు జీవ 

త్పళువును జఆవుచు మాంసాశనమును (బోత్సహించుచుం జామే 

(శో(తియ్యా శేమలమని తనలా ౨ పరతెల్లు? గుత్షింభరిత్వ మును 

మజుంగువరిి భూతహీంసాపరులై వేదముల కపార్ష మొనర్చి దంభ 
వేమములతో గోముఖ వ్యా ఘములట్లు కలికాలవశమునం జెలలేంగు 
చున్నారు వశుహింస యెవిధముగానై నం జేయం/౧హాడదని (శుతులు 

“యన్మనురవద త్తద్భేవజమ్” అని శ్లాఘించిన మనువుకన్నం ెలిసిన 
వారు కాంబోలు నిప్పటి (పాక్ళత క్రూర దంభ శో తియమ్మ న్యపోమ 

యాజాలు మాంసాపహోరమునరకు బనులు శాకావహోరమే యిహాపర 

సౌఖ్యసం పాదకసాధనమనియొతి రయ బావ్మాణము జంతువుల మే ధ్యము 
లనియు శేవలోద్భిజ్ఞములే మేధ్యములు కాన "చేవ తాసమర్పణము 
కావించి యదజమానుం డారగించవలయుననిమాంసాశనమును బొ త్తిగా 

నిపే,ధించి కంద మూల ఫలాశనమునుమూ_తమే _వోత్సహించిధాన్యము 

కూడ మనుష్యాదిజంతు పులవంటి చేయని నిరూపణముకావించుటకై 

ధాన్యము పె నున్న పొట్టుముక జంతువులపెనున్న తరోమములవంటివని 

యును బీయ్యపుగింజ నావరిం చిచుట్టుకొనియున్న పొల్ల ంతయును 

దెంతువులశరరమువంటివనియును ధాన్యమందున్న పచ్చి యే చెత్తురువంటి 

వనియును మణి వండినయన్నము మాంసమువంటివనియును ధాన్యపు 

కాడ 'అఆఅముకలవంటివనియును (బతిపొదిం-చెను స్వర్షసాధనముగాం వన 

కీజీనాము నిచ్చిన చేవతలబుణము తీద్చకొనుటకై యజమానుడు 
మొదట: దాం బళువయి తవశరీరమును యజ్ఞ మున దేవతలకు గృత 

జ్ఞ లౌసూచనముగా సమర్పింపం గోశెనుగాని తనశరీరముమిక్కిలియస 

వ్యాము దుర్భంధవూరితమమేధ్య మని తలంచి తవబేవామునకు 

మాజునN గుజ్జు మెద్దుగ్ "ల్ల మేక మొదలగుజంతువులశకీర ముల 



నాలుగవ (వకాశము వి? 

నర్పింనం వలంచి యాజంతుజేహములు కూడం వవనజేహము 

వలె నమేధ్యములనినిశ్చయించి కమ్మని తావిగలిగిపవ్న్ తములగుస్వాదు 

కందమూలఫలములను యజ మువందు చేవతలకు సమర్పించి యా 

(పసాదమయిన శేవల శా కాపాోరమున మాతమే- |బతుకుచివాపర 

ములంవరింప వలయు ననియేయనాదిగా సక లక్రుతి స్మృతుల 'తాత్సర్యమను 

బరమశకారుణికులు సర్వజ్ఞులగు మన్వాదిమవార్డులు విస్పష్టముగా వెల్ల 

డించుట తెలిసియుం (గూరశనిశాసితకలికశాలవళ్ళులె స్వార్థవర్శులె న 

జ్ఞానలవదుర్విదగ్గులగు (శోతియమ్మన్వులు వ్యసవబద్ధులె సంభ చేవ 

ములతో పామరజనరంజకముగా పళుబలిని మజీియు మాంసాశనముం 

[బోత్సహీించుచు వృధా జాతిమతకలహములు పన్ని జనులక న్యోన్య 

బ్వేమముం బురిగొల్పుచు సోమరిపోతు ల నోటిబూకరమున ధనార్జన 

మొనర్పుకొను చీవణతయము విడనాండ తేక తా జెడ్దకోంతివమనంత 

యుం జెటచె వను సామెతగాం దాము చెడి యొరులం జెజచు 

చున్నారు 

నూతనదృుజ్మార్గ ము 

వంశ బాహ్మణమునందు గురువు లేంబదిమువ్వురు పర్కొ-న 

బడిరి తనతండీ తాత ముత్తాతల సేర్ణవణకువె దికములందు పేరో నం 

బడినట్లు వంశముల నది వరఠలిపర6గా ననంతసంఖ్యాక వేద్య దష్టుబువీ. 

వంశములు విన్సృత ములు కాంగా. (బకృతమున జ్జ పిలోనున్నవ్ 

యాయాకాల్మ్య పకటిత వాహ్మణానుసారముగాం బేర్ణానలబడుచున్న వి 

వేదశా(స్రుములసృష్టీి జగమువలె ననాదియుగవరంపరలన్ సృష్టిస్థితి 

నాశము లవంతవిధములుగా. బొందుచున్న అ )లోక్యమువ లె వాజ్మ 

యముకూడ ననంతవిధములు గా నుద్భవస్థికినాశములందు చు నాయా 

యుగములందు వంశ పారంపర్య ముగా జనుల'చే నై దికనులందుతేం డీ 



ప్రి జగజ్ష్లోతి 
జ 

తారముతాశనలచేరునకూ. తమే స్నరిపంబడుసటు “ఇఎతివిథమునం బవ 

రొలుచు) బరనపారన్య క చారముం చన్నవి ఖిం "లె విగ్మృతము 

లయిన వీద్వల నంఖృలో ప స్తుతము (మభారను. లోనున్న విద్యల 

సంఖ్య యపారపారావారమునం దొక జఎగణపరవమూాణువువంటిది 

మతీ యుగ టిలోం బచాగ భా*మ వంటిది “ాముత్తాతమొ.క్క 

మూలవ త మిద్దియనియు వేయియేండ్ర (కింద మా తాత  యెక్కి_న 

గుజ్తుంవుడెక్క. క తికిన నాం డిడి యని తరత_.వ5గాం గొంతకాల యు 

నుండీ వంశ పారంపర్య ము డాంచుకొని జనుల ఈగాశ్సకషజడుటకై 

చూఎంచునట్లు ( పొచీనుల -వేవ ఫాపా భారము?ఒ వెల్లడంచు కోంత 

కాలము కీంద వ్యవవారింపయుడిన వాజ్మయను: నా చారములను వేద 

-వేదాంగములని యిప్పు శ వది శనులు పవహారెంచు వేవశ్యాన్ర్ర 

ములు శిక్టా బార ములు 'సాసవంచవు ౦బీ * ను డజెక్క-నాండును 

బట్టియు వేయి యేండ్ల కిందటి వనుమ్యని యథార్థ _త్హ్యమున్ని సైశింప 

నలవికానటు వేదశాస్తా) చానములంబట్టి యనాద్మి పాచీనకాల వభ 
en అవనీ A) 

హృత వేదవేదాంగాచారము యథార్దస్థితి లుట్రిసది నిర్హియింప 
mp లు లా 

వరమగునా ? శునశ్మేఫాది మ+హ్మనాగుమలు బుచ్చెన్న అచ్చన్న 

(కంద సీట్లు మూాతెకో యేక సక లవ్యవహార నగ. ల నూటుచుంట 

తలపోయశ |_పాచీనవై దికాచారానుసారముగాం దాము. నడుచు 

చూస్మొ వోని డాబుచేయు (శో తియమ్మన్ఫుల చౌర్జ న్య మేమేన 

వచాను ? 'వేయియేండ్ల (కీదటి సునువ్యుని 3 నిసానదంతముం 

బట్టాయు జెక్క-నాండుంబటి గ జ్రము నంపూూర్ణా కో రములను (వాసి 

తకూయుభయులచర్మితముంతయును | బతిక్షణ జీవీ తొచరషంు నిశ్తే 

యండూననీ తస బుద్ధిచాతంర్య ఎగచ్క్పు చ్మితలఖక చరితకాళూలి 

వాలే 'నెవ్వి రికో యినోదికాశ మునుండియును నంశపారంపర్యము7” 

సత్సినోక్ష్మములుగా నసంతవిథములుగా మోటు మం "బొడచరాపు 



క) నాలుగవ (వకశాశను $29 

శబ్దకర్మముల నమేతమ బుద్ధికొ ౬౦ది న్లోకోపశారముగా నలీం|దియ 

ము నవాదముగాలయలబుములు కాల క గుమునం -జీనెటీగలు 

పట్టుపెట్టినట్లు బంగరు పిచ్చుకలు గూండల్లుకొనఏథమ. న వేదశా(య్ర 

మూలను నిర్మించు చుండగా గాల క్రమమున వార్మి గంథములును వారి 

వ్యహాహోరధర్మములును నామావశేవములె భిలములు కొంగాం దిరిగి 

బుద్ధిమంతులు చేశ కాలపా తానుసారము గా సకలవిద్యలును గర శ్రము 

అను వ్యవహారధర్మ ముల నేర్పర్ను చుండగా నవియుం గాల కే మమున 

మాజుచు సశించుచు నొకొక్కయుగము నొకొక్క_విధను గాన దృవ 
స్థికినాశములన్ బుతున్రలనతె తుద మొదళ్ళు తెలియంబడక మాటు 

చుండును నిన్నటివంటి దినమే నేం డయినప్పటికి నిన్న నేండు కాని 

చందమున నిజ్ఞగము మునువటిజగము కా దీజడచేత నవదార్థములు 

త్తొంటివి ౩ పీవేదశాన్రుము ల్నీశౌతస్మార్తకర్శ్మములు మళతిచ్పటి 

సృష్టిస్థితినాళశవిధానములు మునుపటివి కావు కాలరా వారక 

దశలందూచం (బతిక్షణను శరీరమనోగుణముల న్మాజ.చున్న చేవా 

భారిచలె కృత లే తాద్వాపరకలియుగములం (బతిషణమును నామ 

ఈూహల్మకముగు జగము మాజుచున్నది కౌంబటి యిప్పటి చేవ 

శో న్రుములు | శౌతస్మార్శకర్శములు మునుపుగూడ సిశ్లే యన్నవని 

కేస మీవవ లోనే మనపూర్వులు వ్యవహరించిరనికాని యిప్పటి 

యాోబారములివలెనే పూరాషాణారములున్నవనికాని నిర్ణయించి 

వూర్ళాచారోము గా మేము నూంసౌశనులమై |క్రతువ్రులం "బకోహీంసన 

జేయుచు కులజాతిమ తాభిమానముల న్సార్గవరులమై పరస్పరకలవా 

మేల" న్లోట్లాడి తన్నుకొనుచుందుమనియు. దొంటిాచాతుర్వర్ల్యధర్మో 

ములు కాౌమే యనుసరిరచుచుశ్నామసియుం బ స్క (కూరదంభ 

శో _తియమ్మన్యులు (కమ్మ క మము ణో బాలనాధికారుల చక్షు శె 

జాన ర్యక్డిన్యు' మొదోలయినశీకి రోము తగ్గంభథ్రశవ లె, గృతేయుగ షారంభ్థ 



300 జగజ్హ్యోతి 
జే 

పేతువగు కలియుగాంతమునం దమతవు కులజాలిమతాభినవూననము 

లనుదమతీమ _శెతస్మా ర్తకర్మములను దమతమ దంభ'వేషములను 

నన్నిటి న్లట్లిసెట్టి తమతోడిపాటి  మనుష్యులండటితో నేకీభవించి 
పరస్పర_పమాను రాగబద్దు లె యెవరిమట్టుకం వారు సర్వస్వతం[ తులె 

యన్న్వోన్య క్వేమ "మొక్కేాంతేయును లేక తక్కిన జంతువ్రలవలె పేద 

సాద క్రొద్దిగొప్ప- తనపర యనుఖేదమెంచ క నో్యోన్యనవోయనున 

నిదా హాంవిపోర సౌఖ్యములందుచుం గాల్మకమమువం గృళయుగ 

జనలవ లే గనులు కాకమానరు మానరు 

“కం: ఎప్పటి కెయ్యది (పస్తుత, మప్పటి కానూట లాడి 

యనసర్థల మనసుల్ నొబ్బంపక తా నొవ్యక, తప్పించుక తిరుగు 

వాడు ధన్యుడు సుమకి అను వాక్యానుసారముగాం జరించిన 

వివేకవ తుని జీవితకాలమే కృతయుగము అన్నో న్య జ్వేమను. గల 

యవివేకులజీవితకాలము కలిశాలము కనుటెప్పవేసినంతకాలముపల 
మందులో వేయియవ భాగముతత్సరము దానిసవ్మా సభాగ కాలము 

లగ్న మాలగ్నకాలముం చెలిసికొన నాతాత విషు చాలండు 

మజీయుం చేవగురువగు బృహస్పతీహై నం జూలండని పరాశరముని 

పల్కుటటచేతను లగ్నవశమున నవగవో ల్మేకుండు ద్యావశ రాశి 

స్వరూ వుండ. నక్ష తరూపక కాలరూపియు నగుజనార్లనుండయిన 

సూర్యుడు కూడ నువయా స్తమయశకాలముల వ్యత్య_స్తముగా 

మూాటుచుం (బలితణము తనమా టుదలం (దిగుణవినిమయ హేరు _వె 

యినంతసంఖ్యాక_బపహ్మోండములం దనయందు సము దమంవలి జల 

బుద్భుదములవ'లె నుద్భువస్థితిలయములొనర్పుచుం “సాక్షీ చేశాః 

శీవలో నిర్ణుణశ్స” అనుతీరు నం దా ననంగుండై శాశ్యతుడై నిర్ణుణా 

చై తవా మై సక్షలజగ త్సృస్టిస్థితు గ్రద్బువలయ హేతుమూల కారణ 

ఘ్రయ్యు నచ్చి దానందమూ ర్శియె యున్నా. డనునిశ్చయజ్ఞానము 



సాలుగవ [వశాశము ప్రక 

గల కపిలమున్యాదిమవోత్నులు సంపూర్భ మనఃసంతృ పిన్న మాపక 

శై వల్యదనకమగు సర్భజభసమతయును స్వార్ధ త్యాగమునుబరోప కార 

చింతయును సర్వ్యభూతవయయు ననుసరించి శీవలమును దమనడువడి 

'శేతమా(త మే లోకులకు హేయాచేయమార్లములం బోధించిరి 

(వలిశ్షణము మాజువల న్య భావమగుటచే సమ _స్తపాంచభాతిక స్థూల 

కామా కారములు వేవ వేదాంగములు _శెతస్మా ర్తకర్మములు 

మతీయు నభిలలోక వ్యవహారములు మాటు చునేయుండును కాబట్టి 

(వస్తుత బేశ కాలపా_తానుసారము గా బుద్ధిమంతుంండగు మనువ్యు6 

డొరుల నుఖపెట్టి తా సుఖపడుచుం (బలిక్షణసంతుష్టమనస్కు-( డే 

యివాపరములం దరించును (_పసుతకాలానుసా రాముగం దమ నిదా 

పోరవివోర సౌఖ్యములన. సంపాదించుకొను చుండియునుస్పార్థ ఎరులయి 

ధూర్తులె కశపట్టులైె పోమరిపోతులె కష్ట పడక యే వలననభోగము 

లందంగోరి నోటిబూకరింవువేశను దంభవేపవములచేశను దాము 

పకించునవియే _బవ్మాముఖమున స్వయము వెలువడిన వేదము 

లనియును మతీయుం తొ మ చరించుకర్మము లే విధ్యు_క్తమ లనియును? 

తాముమాతమే “వర్ణానాం _(లాహ్మణః (కభుఖలొ అన్నట్లు 

_నొహ్మణులమని యును తాముమాతమే యవధ్యుం మనియునే 

నుతీయుం భూదేవతల మనియురి గస్ట్రపడక సకలభోగముల ననుభ 

వించుటకుం వమకునూతమే యధికార మున్న దనియును కామ 

నకలజనవందితుల మనియును తాము నినేశించిన టే ధర్మ మనియును 

సార్షకాయలు నజకుచు డాబుచేయు (_శో_తియమ్మన్వుళలే దుప్కా-ల 

వశమున జనుల 'పరన్పరకలహములకు మతి నకలమానన్రల యన్యోన్₹ 

హింనకుం వప్సక కారణమగ చున్నారు కుః జాతిముత భేదములు నో 

స్వార్ధ్థవళతయుం బుణ్యావేశమున మనుమ్యునం చెవుడు నిశ్నేవమ గె 



లపల జగ౫బ్ట్యో లీ 
జే 

సంతరించునో యపుడే సర్వజనుంకుం బరస్పర_పేమానురాగజనక 

మగు వుణ్యన్వరూపక కృతయుగము తిరిగి తలచూవును 

భృ గాషంగిరస్సనిశాని అథ ర్యాంగిరన్సనిగాని పేరం బరు 

(బిహ్మ చేదమునకు వ్యాఖ్యానరూపము గ గోవథ బావ్మాణ ముని 

కలదు ఈనోపధ_బాహ్మణమునం టే పదినెన్మిది వలసూ తముల. గలవు. 
భౌతిక శాస్త్రము మొదలగుమంత్రతం శయం తములచేతం | దిభునభ 

వ్యవవేరకావ్రమును నకలవి ద్యారహస్యము లన్ గాలన 

జ్ఞానము సీగోపథ బావ్మాణ మెజింగించును భూతభవివ్యద్వు_ర్హవూాన 

కాలములం దివాపరనముల సాధి పందగిన సగు_స్తలోక కృత్వవమః 

లీ బాహ్మణమునందు. జెప్పంబడీనపవ్ కానీ యీ (౧ హ్మణమ ఇవాల 

మట్టుకు ఇ _.మాటవేత. _వాచీకు లెటి(గి వ్యవహరించిన యేక 

విద్య్భారహస్యము లడుగంటినవి యుగయుగమున కనంగా నె దసివేల 

సంవల్సేరము కు సంపూర్ణ మ గా సు సభావలు సమ_స్తవునువ్య 

వ్యవహా ములు నమ _స్తవిధ్యలు నమ_స్తజ తువులు నదులు పరంత 

మలు సమ [(దములు భూ పదేశములు (గవాగతులు వెయెల చరా 

చర్మ షాణికోట్లతోడి |త్రిభువచవ స్తువ్రలన్ని యును దాజ్మాజయి కొ ర్త 
కొ _త్తసృ్ఫృష్టి కలుగుచుండును అయిదు వేలనంవత్సేరముల! కింవనున్న 
జలాశయము లెవో భూము లెవ్వి యో జంగమస్థావర్య పాణివి కేమనులు 

త దాకృతి చేష్ట లమ యో (గ వాస్వరూపములును మజియుం వన్హతి 

విశేవము లెవ్వి యో మణీ యప్పటి జగ మెట్టుండెనో మజి యేది 

యొట్లుండెనో తెలిసి తెలుప నెవ్వరికి నృక్యముకాదు అయిదువేల 

సంవత్సేరముల కిందటి యనాద్య నంతయుగములందలి జగత్సృస్ట్రస్థితి 

నాశములగుతించి చెప్పుచు నిపష్వుడు వ్యవహరింపంబడుచున్న చేద 
వేదాంగాద్య పావశ విద్యలన్ని యు క్ యెదువేల సంవత్సేరములనుండి 

కును నq గహింవ(బడిన మనువమ్యుల యూవాలే అనాడికాలనూ 
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నుండియు చేవమానముంబట్టి యె దు వేలసంవత్సర ముల (కిందనున్న 

మనువ్యులలోం గొందజితీర్యదియజ్ఞానవంతులు గాతమవ్యాసాది 

మవాధ్దులండి యుండవచ్చును అయిదు వేలసంవత్సరములలో వుగా 

జన్మించిన మనుష్యులలో నతీందియ్మ దష్టలగు మునులు లేరు 

కాబట్టియె మనువ్యుమానను బట్టి యీయమొదు వేలనంవర్పరముల 

నుండియు. న్లలియుగము (కవర్తిలుచున్నది కలియుగలక్షణము 

తెలిసీ తెలియని వునుములు తెలిసినట్లు సాగర్షవరులై యొండొరుల 

న్మోసపుచ్చుచు దంభ వేవ ములతోం బరస్పర జాతి మత భేదము లతోం 

బోరాడుచు నీల్లుట పరబ్బర[ పేమాను రాగము సంపూర్ణముగా 

మనువమ్యు లంద జీయెడ నల కాలము కృత యుగచు మూ(డుపాళ్ళున్నది 

_కేత- కెడుపాళ్ళున్నది ద్యాపరిము. పాదమ్మాతమునం (కారం 

భించి తుదకు బరస్పర పేమానురా గాత్శక మగు మానవధర్మమ. 

శూన్యమై భూతహింనయను సాగరపరతియిం బరస్పరబద్ధవె రముగా 

మారినకాలము కలియుగము  చేపమానపు దినము మనుమ్యుల 

సంవత్పేనము కాంబట్తం000౫ ఏ60==180000/” ౫ &4=7 400000_50( 0౯ 

౧700000 = అజువదియె కుల క్షలమన. మ్య మా ససంవత్సే3ములవీ 

మ్మ టందిరిగికృతెయు? ము గానిక గాలియుగముమాజునప్పటివ అకున్వ ర్త 

మాసభపివ్య త్మా-లమున శెండింటియందు న 

చార్జన్యము న్మాన్ప నెవ్వరికి సృకషముకాదు పన్నెండ గంటల 

శాలయువటకును జరగవలసిన యమావాన్య రాతి లొక్కు-మ్మడిం 

బున్నమ _ న్లావింప చెవ్యరిశక్ళమగును ! స్వ భావము నడ్డం వరము 

కాదు కాల కమమున మాటువల కలుగకతీఅదు తీజదు 

(వతయోద్మి వమాణములచేత వ స్తుతి _ల్త్వేక్టై నము కలుగును 

మతియుం | బత్యెతాది వమాణజ్ఞానమునకు దేవాస్టృతి "పేతువ్ర 

చెహాన్మృతి _వతిక్షణమునుదేశ కాలపా_ తాన సారముగ స్థూలసూకత్షు 
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గతుల మాటుచుండు, సృ తియొక సూక్ష్మత మబీజస్థితియే సుష ప్రీ 

యనంబడి విస్మృతి యగును స్మృతియొక్క_ స్థూలతమస్థిళియే జాగ 
ద్ద శాతిశయ_పమాణబోధక పండిత పాండిత్య వక ర్షాత్మక మగు వస్తు 

త త్త్వవి వేకమునాం బర(6గును మనువ్యులయొక్క_ యు_త్తమజా గద్ద శా 

వరిణామాత్శకస్మృతివిశేవమగు వివేకమే బుద్ధియనంబడును అట్టి 
మనువ్య బుద్ది క్షణిక మగుటచేతను మతీయుం చబాంచభౌరికపష దార 

ముల యుద్భ వ్ధతినాశవి శేవను.లు తమణికము లగుటచేతను “ఇవ 
మిళేమ్”అనివవ స్తుత_త్త్వము న్నిర్హ యించుటకు గాని న్మృతిగోచరపదా 

రము విన్మృతివుఆపించుటచేతందెలుపుటకుం గాని. తివ్పంబడుచుననగ్ని 

కొటువియొక్క_ చ కాకార రేఖకు. దుద మొదళ్ళనిరూపింప నలవి కాని 
విధమున జాగత్స్వష్న సుమప్తాత్శక స్మృతి విస్మృ తిదశల తుద మొదళ్ళ 

గాని మజీ యాస్మ్యృతివిసృతంలలో నెద్ది ముందో మజెద్ది వెనుక యో 

పొంచభె "తిక పదార్థము లును మటీయు వాని చెలిసికొను సాధనములగు 

ర్వక్చతు శా )ఇ_్రేవణరసచేం[ దియమయమసస్సునుమతి యామనస్సు 

యొక్క_ సారవుగు దుం ము బరస్ప రా శయనంబంధము చే (బతి 

శ్షణమును మాజుచుంటచేత నతీం్య దియ దవ్దలగు యుమలయను 

(గవాను. చేతం శూరంపర్యముగా నుప టేశింపంబడుచుం బరన్పరకార 

ణములగు సృస్టిస్థితినాశ కార్యముల సృృతిరాపకజా| గద్దశ, కృత లేత 

దా పరకలీయుగములందుC (గమ్మ కమముగా శ్రీణించుచు స్యవ్న 

సుమువు *౦ందు లయమగును కలియుగము వందు జా|౫ద్దశాత్మక 

స్మృత్యాన్నత్యవి శేషరూ పకమగు బుద్ధియొక్క- యు _త్తమస్థితియగు 

[5 యన6€గా విశా్యానము శీణించుచుండ టచేతబుములు వేద శా(స్రు 

ముఖముల న్చోధించిన సచ్చి దానందబత_త్వనస్వరూపమ*%పవహింసా వత 

ముం బరస్పర| సెమాను రాగాతిశయజ్ఞానము నానాంటికి నించుటణేత 

నిట్లు సకలభూతహీంసకులు తలదూ వదొొడశగిర 
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వేదవిజానము 
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“యన్యనిశ్వ సీతం వే దాః త్త ఆత్మనఆ కాశ; యా శబ్బగుణక మాకా 

నమ్ * పరమాత యొక్క నిట్టూర్పు వేదము - ఆత్మనుండి యాశా 

శము వుట్టినది _ శబ్ద మాకాశముయొక్క_ గణము “యో(బవ్మోణం 

విదథాతిపూర్వం యో వే దాంశ్చ (పహిణోతితమై శ్రా ఈశొనః సర్వ 
వి ద్యానామ్” (బహ్మా నెవడు తల్లి “జించెనో తి యాబవ్మాకు 

వేదమే దేవుండు తెల్పెనో_సమ _స్తవిద్యలునేలు దేవు డెవండో ఉను 
వాక ములం బట్టి వేదములకు బరమాత్మువకు భేవమెద్దియును "లేను 

"వేండియే యిగ్ని యగ్ని యే చేండి కాంబట్టి పరమాత్నువకు మఆీ యా 

'దేవ్రవి నిట్టూర్చగు బు గాది వేదములకును భేద మెద్దియును లేదు అగ్ని 
నుండి వేండివుట్టినదనున పుడగ్నినుండిఅగ్ని యీ కలిగె ననకతీ ఆదు అగ్న్యా 
ఫ్లఇములు రెండింటికి నామభఖేద వే. గాని వ సుభేవను "లేదుక దాగీయ్లే 

పరమాత్మకును చేవమునకును వ స్తుభేవ మొక్కి.ంతయును-నమ్ము దజిల 

మునకును సము శతరంగజలము నకును భేదము లేనట్టు మణతీయును 

బీజిమునకును వృ క్షమునకును వ స్తుశేదము లేనట్లు మవోకాశము నకును 
భఘటాశకాశమునకును వ స్తుళ్లేదను లేనట్లు వ్వశ్రావ్య క్త కదశల వే స్థూల 
కూత శస్థితులచే మటియు కార్య కార ణరూవములచే వర్హాత శర ధ్వన్యా 

తృకశబ్ద ములకువ లె నాద బహ్యమునకుబు గాది'వేదకబ్ణము లకును శేద మద్ది 

యునులేకయున్సప్పటికి మిథ్యా కారను లతో భుటాకాశ ను లుతోంచు 

విధమున నావ బహ మగు పరమాత్ముండు బు గాది వేవశబ్బరూ పములం 

గనుపట్టుచున్నాడు భుటాకారముననునరించి ఘటాశానొకారము 

తోంచువిధమున పరుగిడు చువ్నబండి యొద్ద నిలిచియున్నబండికూడంబరు 
విడుచున్నట్లు క న్పట్టువిధమునం (బవహీంచునదిలో నిలవంఒడినవాండు 

LN ముందేగుచున్న ట్లు _(థమచెందుపోలికం బరమాత్మనండిీ యాళా 

శముపుట్టినట్లు మణీ యాయాకాశమున శబ్బముకలిగినట్లు మతి యీ 
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శబ్బమువర్థాత్మకబు గాది వేవములయినట్లు మనువ్యులుత మసవాజవిపరీత 

విఛాంత మిథ్యాదృష్టి వశమున నను కొను చున్నారు “సాకీ 

చేశాః శేవలోనిరుణశ్చ” అను వాశ్యానుసారముగా నచ్చి దానంద 

లక్షణమె నిత్యనిర్ధణా దె ్యతనావ బవ్మామగు పరమాత్మన.౦డి వర్ణా 

త్శకములగు బుగాదివేదములుగాసన నామరూ పాత్మకమగు సీజగము 

గాని పుట్టినట్లు చూత లంకె వి భాంతుం డై నటేహి యనుకొను 

చున్నాడు కాని మహోకాశమునకును ఘటాశకాశమునకును వసు 

భీదము లేఏవిధమువ నిజముగా బరమౌాత్మకును మణీ యానావనురూ 

పాత్ళకమగు నిజ్ఞగను నకును వ స్తుభేద మొక్కి_౦ంతయుు లేదు 

“వాబారంభణం విశారోనామభేయమి నామరూపములు 

స్వష్మృవ స్తువులవలె మనోవి_భాంతికల్పిత యులను మిథ్యలుగానివా_స్త 

వములు కావు ఘటకపాలాదులయొక్క_ నామరూపనులు సష్న మ 

వలె మిథ్యా_భాంతికల్పితములు గాని యాకుండ మూకుండులకు. 

గారణమగు మట్టివ ల గుండమూంకుడులనంటి “అన్ని విరా లేవురో 

హితమ్” అను వేవవాకమ.నందలి నర్భ ములు మణీ యట్టి వర్ణీచ్చా 

రణమందు వ్య క్తైమగుశబ్బమును స్వప్నముప లెమనోవి భాంతికత్పితమై 

యండనమూావులనీటివ ల మిథ్య గాని వాస్తవ మెంతమ్యాాశతేము న్లాదు 

నిరుణాదై ఏతపరమాత్మయగు  నాదృబ్రహ్మాము భుటకపాలాదులకు 

మృ త్రికవలె బు గాది వేదశబ్దములకు మూలకారణము నాద బహ్మము 

కారణము సనామరూ పాత్శకము జగమంతేయును గార్యము అగ్నికి 

నగ్నిజ్వాలకు నామరూపభేదముతప్ప వ స్తుభవము లేనట్లు నాద బహ్మ 

మునకు నిజ్ఞగమునకు వ స్తుభఖేదము లేనేలేదు చందుండు జలమునందు 

ఉతిఫలించినచంవమున మనస్సు స్వపష్నమునం బరిణ మించిననిభమున 

ఎండనూవుల స్నీ రగపడునట్టు జలము తరంగరూపచూన నున్న 

ఉూకాథనము నానాపిభాకారముల, గనువట్టినరీతిన్ నిర్దుణా హ్రైూలనావ 
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(బ్రహ్మము బు గాది వేదశబ్దములం దోంచుచున్నది నావ బవ్మాము 

వీజను.- బు గాది వేదశబ్దనాలు వృక్షముల. నాద బవహ్మామ. కార 

అము బు గాది వేవశబ్బములు కార్యములు నిత్యమునిర్టుణనావ బవ్మాము 

మతి యనిత్యమ. లు సగుణబుగాది వేదవర్ల ములు నావబహ్మమ న 

కుత్ప _ల్రిస్థి3నాశములు లేన్ర బుగాది వేదశబ్లము లుత్స ్తిస్థితినాశము 

లందుచుండును నాద బవ్మాము బింబము బు గాది వేవశబ్బములు 

(వతిబింబములు నాద బహ్మ ము నిరు పాధికము బుగాది వేదశబ్లము 

లను పతిబీంబములు. సో పాధిశము నాద బవ్మాము సగుణుండ గు 

పఫురువుండు నాద బహ్మము స్యయం_పకాశము బు గాది వేదశబ్దము 

లుత్పత్తిస్థితినాశ వంతముఐగ ట చే నన్వతంత _వకాశములు (భాంతి 

కల్పితములు బొత్తిగా జస ముల కలలవ టె మిథ్యలు మతి మనో 

వి భాంతములు, క తిమపౌరుపేయములుగాని యెంతమా తేనును 

వా_స్తవముల. కావు కావు కాంబట్టి తన కెన్న(డునులేని గుజ్రిమును 

గూర్చి యితరుండు తనతో నోయీ! సీగుజ్జమువోయిగా సీసావడిలో 

నున్నవనిగాని లేక దొంగచేం గొంపోంబడినదనిగాని విన్న వివేశ 

వంతుడు మోడఖేదములు అెండును బొందనివిధమున బుగాదివేవ 

ము లపౌరుపేయములె ననుం బౌరుపేయములై నను సత్యములయి 

నను కల్లలయినను జీవునకును బు గాది వేవశబజాలమునకును సంబం 

థము వివేకమునకు భాంతికిన్వ లె నిజమునకు గల్లకువలె జాగత్సు 

ము లకువ లె బీంబ్మ పతలిబింబములకు వ లె జీవితమరణదశలకువ లె 

"లేదు ఖు గాది వేదశబ్లజాల మిద్దియని మర్యు లుచ్చరించుశబ్దములు 

నాద బహ్మ_వతిబింబములు గాని వా స్తవములు కావు సీడలపోల్క్ 

పలాల బురువ భాంతికముఎగు జు గాది వేదశబ్బముల పఠన 

పాఠనములు (శ తకర్మమ. లు నిశ్చయము గావివేక వంతులగు మానవు 

శెంతమా త మనలంపిఐచ రవలంపించరు, పామరజనులక్తు విగవో 
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రాధనను వలె మూఢుంకు మాపతేము బు గాదివే దాథ్య యశమును 

(శతక ర్మాచరణముం గొంతవణబకు యథార్గజ్ఞా నసాభనములును 

సంసారద. ఃఖ విస్మృతి న్లలిగిం చును పాయమ. లగుట శేసం కే వాము 

నేదు లికొ మనుష నకు త్రణత్షణానుభవము  పనుసరించీన 

యి. కొక్క మనోనిశ్సయజ్లొ నము- ఫు జైదొక గుణముజివ్వూద్"కరుచి 

యెవనిన మృ్మకము వావెది (పత్యత్షరము _పతిశబ్దముం జతంరిి ధథాఖీ 

నయము ల జేరిన 'పలిసంజ్ఞ యును ఉఊశకాలపా తానుసారముగం 

(బసంగవశమున (గావాకశ క్వానుసారము. ౫ వరమున కాలంబట్టీ 

యిం దియ గాహ్యములు మజియును బురువ పయత మూలకాన 

యవ బాలనవిశేవసంభ వములగు బు గాది వేవశబ్దము లుత్ప శి ర్రిస్థితినాశ 

వంతము లగు వనసిత్యకార్యములనియుం వన జ 

సిద్దాంతీక రించినమ వము మిక్కి_లినసమంజనము  కాంబట్టి ఖు గాది వేశ 

ములును వేదాంగములను నమయోచితముగా యు ముతక 

శభ్రార్థముల రెండింటిచే మాజ. నని పురాణవచనము కలదు కావుననే 

యేసలాకికస్వరమ న బుగాదివేదము లుచ్చరించుచు వేదచోదితము 

లని నానావిధములుగా (శ తస్మార్తకర్మము లాచరించుచు చలౌ 

మై్వైశవిశిప్టైద్వె ఈది నానామతేములు (పవర్తిల్లుచుం (బత్యహమును 

వేదో చ్చారణమందును గ ర్మాచరణమందును నానావధము.ల మాజు 

చున్నవి 

పశుహింస న్లొలంగించి జను కుం బరస్ప రాను రాగ మొద మియ 

శబ్ద మెద్దియె నను మజె ట్లుచ్చరింపంబడినను అగ్ని స్తంభ జల స్తంభ 

భూ న ae వివిధవిద్య లా కాశాగమనవి శేవముల నైలు ఫువివ్యలు 

మజీయుంప్ర; సుత కాలమునక సాధ ప్రిములఅయిన అచేళవిద్యావిశేవములును 

ముణీ బువటి సృష్టిలో లేని నానా దంగమస్థావర (పాణివిశేషనూలును 

(వ స్తుతేమున వాడుకలో లేని తపక అట్ నమ్ము దనగసదీవర్య 
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శారణ్యములు మణీయుం (బకృత కాలమున నూహీంపంబడసి యనేక 

జగద్వి శేవము లూరుం జేరు లేకయు నామమా|_(తొవశివ్లములయ్యుం 

భాతర కాలమున పీటిలోనిగితులవ ౮౪ బుట్టి (కమ్మ క్రమము గావ్ స్తరించి 

తుశథు మటీ తలమాపనివిధమున నాశము చెందియుండ వచ్చును 

భూకంపము లగ్నిపర్వ ఆది భూత పకోపో వవములు. ఈరిబాధలు 

యాద్ధములు మణీ యూసాకందని లౌకికటై వికోషదవములచేనున్న 

వ సోవులు రాపుమాయుటయు జగత్తున లేని కొ తవస్తువులగవడుట 

యును గొన్ని వస్తువులు పెరుగు చుంటయుం గొన్నితేరగుచుంట 

యును పాతవి యడంగుటయును (గొ త్తవి తలచూవుటయును _పత్యి 

వామును జగమున మొాజునల సకలప దార్థముల న్తన్ప్సట్టుటయును 

వివేకులకందతికిం (బత్యెమూనుభవ మేక దా P అథర్వ వేదమునకు 

చా ఖ్ర్యానరూవమగు గోవధ బాహ్మణ, గంథ సంఖ్య యెంతయోఖిల 

మాటనే ననేక విశేవవివ్యలను వివరించు భౌతికళాంస్తు మంతరించెన 

మనువ్యులయూ హకు6 దోంచు కార్యములన్ని యును సాధ్యములు కాని 

యసాథ్యముూలు కానీ సాథధ్యాసాధృములు కాని పూర్వము జరగిన 

సంగతులే. ముందులేనివస్తువు లిప్వుడు (కొత్తగా నుండ నేరవు 

పాంచభౌతిోప దార్థములన్నియును స్థ సూలసూ క్ష శస్టితిని శేమముల మాజు 

చుండునుగాని కరినపదార్థము [(దవముగా (చవ మగ్నిగా నగ్ని 

వాయువుగా వాయు క ne నాకాశ మాత్మగా శపించి 

యుండును 

ఉన్నవస్తువు శాలవశమున నూబుదలచెందును కానిబొ త్తిగా 

తకపోదు స్థూలసూక్ష్మగతులతో' నృక్తావ్మ_క్రదశలతో నానా పాంచ 

భౌతికవ దార్థమ.లు కాలవశమునం (బవృ తీనివృత్తులందు చుండును 

స_త్త్యరజ_న్ల Va నిజ్ఞగము గుణసా మ్మ మంది న పుడు 

(వకృతిగా "శీవిం చుచు మజలమణల గుణవైమమృముచే నృషైస్థాతి 



$40 జగజ్జ్ఞ్వోతి 
జె 

నాశరూపకజగ దూపమున. బరిణమించుచుండును ఇంతకు న్య్పత్యశ్ష 

ములగు భూత భవిమ్యన్య్వ రమా నప దార్థము యథార్థత_త్త్వమును 

(త్యతతర (వమాణముల చేయడా నిశ్సయింపవలసి యుండును 
అవత్యత్షవ స్తువులనుగూర్చి యెవ రెవరికినమ్ముకముకొలంది వటీయు 

బుద్ధికొలందిని “యావృళి భావనాయ త సిద్దిర్భవతి తాదృశీ” అను 
విధమున శబ్ద పమాణమునందలి దృఢవిశ్వాసముకొలంది నెట్లు 
భావించిన చారి కట్లు వస్తుయధథార్థత_త్హగము పాడలోట్టటస హజిపద్దతి_ 

మంచి చెడ్డలు పుణ్యపాపము లు (కిందుమోదులు మజీయు నృమస్త 

పచార్థలే_త్త్వస్హానముసకు మూల కారణము మనోనిశ్చయమేక దా ? 

శబ్ద పమాణముంబట్టి నమ్ముకొని నడుచుకొను వారియెడల నొరులు 

తప్వుపట్టుటకు ఏీలులేను వేదశా్ర్రుము లెప్పటినుండి (వవర్తిల్లు 
చున్నవో యిీాజెగత్సృ్టికి 6 గారణ మేమో _గుడ్డైవాం (దేనుగుం 

బోల్పువిధమున శబ్ద నబ పమాణ మసుగరించని పండితమ్మున్యులు తమకు 

దోచిన టైతర పమాంముల చేత తెలినీ తెలియక సంశయాత్ము లై 

చెడుచున్నారు సము స్తవేవశ్యాస్త్రరచనకు నిక్కముగా దృఢముగ 
శబ్ద పమాణభూతమగు వృథవిశ్వాసమే మూలము 

గోపథ (బా వ్యాణమునం గోశబ్లమునకుం  గిరణ మర్ధము 

గోవధ మన సూర్యమండలము కాంబట్టి గోవధ బాహ్మణము సూర్య 

మండలత త్తమ నుణూర్చి తపసు సూర్యునికి రణము లసంత 

సంఖ్యాకములై యొండొంటికి గుణముచే భిన్నములై యనంతకోటి 

(బవ్మోండముల సృ స్టిస్టితినాశము లొనర్సు చుండును 'మొంత్తముపై 

సూర్యునికిగణము లెన్నో యేయకిరణ మేయేపని యొనర్పుచుండునో 

యాశా(స్తుమ ను బోధించునది గొ పథ వావ్మాణము కాంబట్టి యా 

నోపథ బాహ్మణశాస్ర్రుము కాలవశమున నామమ్న్మా కావశివ్ల మగుట 

చేత చర తా లే కాను (వ స్తుతజనులకు బొత్త్గా లేకు 



సొలుగవ (వశాశము శ్రీశ] 

డెను ఆకశొ(న్ర్రుమే నమ్మ గముగా దొరికినయెడల వాయు స్తంభ జల 

న్పంభాద్యమానువ పజ్ఞలు _(వచారమం దుండకలీఆదు 

పాంచభౌతికప దార్థములకువ లె నుద్భువస్థి తి నాశ వృద్ధిక్షియ 

ములు వేదవేదాంగాది సకలవివ్యలకు న్దలవని సిద్ధాంతీకరింపకతీ ఆదు 

కారణ మేవమనంగా (తిదగ కార్యములు మర్త్య లనిత్యములని (పతి 

మనుమ్యబుద్ధి కనుభవ మేకనుకను మరు లమృతులు "కా నేరరు 

మతే యనిత్వమును గార్యమం గగుమునులు ప్రబుడి నిత్యమ.ను గారణము 

నగు సీశ్వరబుద్ధిత _త్త్యము నెన్నండున [గహింపో జాలదు కాయిట్టిన్యాయ 

వ శేస్క శాస్రములకు సవచనవ్యాఘాతే ము చెప్పకతీఅదు కొం 

బట్టి శబ్దముక నన్న నితర[ పమాణములు నిలువనేరవు _ కౌవున "వేదము 

లపౌరుపేయములబయును శబ్దము నిత్యమని యును శబ్దమే ముఖ్య 

(వమాణమనియును విశ్వసించినందప్ప లోకవ్వవహోర మే వడువదు 

నడువదు |బతికియున్న వాడు తానుజీవించియున్న శ్లే పమాణముచే 

నమ్ముచున్నాండో యదే శబ్బవమాణము  వేవళొ(ప్రుముశే శబ్ద 
_్రమాణస్టయాపములు కాబట్టి 'వేవశా్యస్త్రుములంబట్టి కాని ఉద 

మిత్ధమ్” అను పదార్థత లీనం యానుకలగే మససృంతుష్టినొవ 

పంప(జాలదు మనస్సంతుస్టీవందుటయె (బతుకునం దందటు కోరు 

చున్న నిత్మానందపదవి యజుర్వేవము తల _ బుగ్నేదము కుడి 

పార్వ్వము-సామ వేవ మెడను వక్క-_ఆ చేశనామముగల యుపనివత్తు 

లుచ్చా నని శ్వా నముల._ అథర్వ వేదము కొసయగుపుచ్చము - స్పష్ట 

కోటిమవోమం, తేములు మతే యనంతసంఖ్యములగు క్ష్మదమంత 

ములు (తిఘవనములయందలి నానావిధజంగమగ్గావర పాణుల్మ పవృ ల్సి 

సివ్ఫ త్రికారణములగు మనో వాక్కాయకర్మముల నెణీంగించు యంత 

ముల లేం తేములు వేయం స” లభువనవవహోరముల సాధించు 

నుపాయముల సథర్వ వేదమే తెలువుచున్నది _తెయీవిద్యయనుట చేత 



క్రీ జగజ్ఞ్యోతి 

జుగ్యజుస్సామ వేవములుమకాండు మా తమే ము. ఖష్టస్వర్లసాధ నము 

యెర్పడియున్నవి కాంబట్టి (తయిీావిద్య యైవాలౌకికకశర్శ్మయులగ్లైవ్వ 

చున్న దనువారు శీవలమును వంచకులు. స్వార్థపరులు క్ "తస్మార్త 

కర్మము లథర్వ వేదచోదితములు గాని బుగ్య జుస్సామ వేవచవోదితము 

లెంతమా|తమును గావు 

స్వర్ణమన గా నిత్యమవఃసంతుష్టికి మూలమ గప స్యావాంశార 

మమకారనిర్మూలన కారణనంభూతమయిన “వాసు దేవఃసర్యమిళి" అను 

భావనమ. మతే యట్లు భావించువాండే పరమభాగనతాం డామవహో 

త్మునిగుణములు స్వార్థ త్యాగము వరోవశారవ రనము నర్యభూళ 

చయయును  జనులందజును బరమభాగ(వతులె యున్ననమాయమే 

గురూవదిష్టపుణ్యయు.గము ను గృతయుగ మని చెప్ప(బడున్కు జను 
లకుం బరస్పర జ్వేవముకావించు కులజాతిమతాభి మానాచరణ కౌత 

స్మా_ర్తకర్మములు (వవ ర్తిలుకాలమే శని గహ పేరితీమగు (మూర 

ఫకోరకలి కాలము (గహములలో గురునికన్నం బరమళుభ'కారియును 

శనికన్న ఘోరదుఃఖకారియును వటి లేడు. కాంబటి (శెతస్మార్త 

కర్మ ములన్ని యును శనికృృుత్యములేకనుక నా శెతస్మా_ర్తక ర్మాచార 

ములకు లోంబడిని పరమభాగవతులు గురుకటాత్షముచేత సిత్వమవ 

స్నంతుష్టిస్వరూపమగు కే వల్యానంద వదవిం జూటికొొని జననమరణ 

(వవాహరూపమగు సంసార తాషతయము నంటక "తాము తరించి 

యొరులం దరింపంబేయుచున్నారు 

అథర్వ వేవము శేవ లై హిలౌకికములగు శృంగార వోస్యక రుణా 

ద్భుతరౌదఏర బీభత్సభ యానకమాలను నెన్మిదిరసములనుభూ(త మే 

(ౌతస్మార్తకర్మమూలమునం చెల్పచుజ్నుచి శాంతేరసము శీవల 

పారలౌకికమగుటచేత నే యె వాలౌకికరసముల లో౭జేర్పక కొంవణాలం 

కారికులు శాంతరనము స౭గీకరింపలేదు  |తయిీావివ్య కేవల శాంతే 



నాలుగవ పి) కాశము వం 

రసమునుమ్మా ఈమే బోధించుచువ్నది కనక _శిక్రూ వ్యాకరాణచ్చందో 

జ్యౌతిషనిరు కక ల్ప ములను వాటు వే దాంగము లథర్వ వే దాంగములు 

గాని తేయీోవిడ్య యగు జయిగ్యుజుస్సాను వే దాంగము "లెంత మ్మా భేము 

న్లౌను (తయీవిద్య యొుొతమా[ త మెహిలౌకికముకా నేకాదుగనుక్ 

పీలోకమ.న వాడుకలోనున్న్య( వ స్తుతమునబుగ ఫజాస్సామ వేదములును 

విక్క-ముగా నె హలౌకికమంట_తయం[లతం్య తములను బోధించువథర్వ 

వేదాంతర్భూతము లే. శీవలపరలోకబోధకనిత్యపరశ భ్రాత్మక మగు 

(తయీవివ్య “ఆగ్నిమిా శేవురోహితమ్” అను మొదలగు ననితృమ_ర్వుక్ఞల 

పౌరుక్రేయవై ఖరీశబ్దము కాదుకాదు- శేవలపరోప కారక భూతదయా 

న్వరూశుమగ్ము తయివిధ్యయిరాలోక ములోంబర మభాగవతప్రవ రనము 

చేతమాగత మే వెల్లి డింఫంబఢును ఆకసమై వా లౌకికములగు వాయ్వుగ్ని 

జఆఖావిశేవప జార్థముల నంటియువనంటకో్యాస్మాదక్ష ౩ పరమేవ్యో 

ఘన్” అనునట్లు శీవలము పారలౌకికప దార్గ మెట్లగుచుళ్న దో 

(తంబా ఫిచ్యానుపారులగు వరనుఫాగవతు. లీలోకమున నంచరించు 

చుంపియును చోవల పారలాకికు లే యగుచు నిత్య నంతుష్టాంతేరంశు తై 

వరజీనన్ము కుఅగు చున్నారు శేవలవరమార్థబోధకమగు వేదవిద్య 

స్వార్థ క్యాగులు లోకోవకారవరాయణులుసర్భ జసీనములుసక లభూత 

శరకాపరుఆగు జరమభాగవతుల ధర్మవ దర్తశముచేత వెల్లి డింవయణుడును 

గాని: “ఇపే కాలి” అవమగములవేతను (కెతస్మా రరూపక కావ్య 

కర్శముల చేతను నిక వాన్టకరణ చృందోజో్యోతివ్యముల చేత నింతమా 

[కము న్పైలాషబడదు తెలుపంబడదు వరమభాగవతులపలుకే బు్వే 

శవ వ ర్హభమే యజుర్వేదము తలంవులే బుక్కులు. భారి వతు 

కులే సౌమములుం మతీయమ్మ పహాస్రీయుల (పవ _ర్హనములేయజున్చుఆ 

నిరక్య-ముగా నీలోకమందలి వరమ భాగజతో _త్తములే | వత్యక్ష తంఠా 

కర్తను 
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హోత యగ్ని_ అధ్యర్కుండు నాయువు- ఉద్గాతసూర్యు(డు. 

(బహ్మ్ చం దుండు- సదస్యుండు పర్షను్యు(డు (వాస్ఫ- చమసాధ్వర్యు 

లోవధివనస్పతులః- (వనమూాలిక లుం 'జెట్లు)- హాోే(తకులు విశే 

జీవులు. గో పలు మ. పాలకులు) అధ ర్య్వాంగిరస్సుల._ ఆని 

నోవథ[బాహ్మణము ర = క! వర్ణి ంచుటచేత నొక్క_యధథర 

వేడముమ్నాత మే Sm పహ మతి యింవలి జనులయిక్క_ 

కలము తానుచారవిద్యలనూూర్చియ ౦ జెప్పుచున్నది కాంబట్టి నీ ఖాది 

వేదవడంగ మధర్వ వేదము (బతిపాదించుమనువ్యుకల్పితశాన్ర్రుమని 

చెప్పకతీఆదు యజ్ఞ మందు నియమింపంబడిన మనుమలు హోత 

మె తావరుణ- అచ్చా వాక. గావ స్తుతులు బుగ్వేవమువడువుటకును 

అధ్యర్యు-( వ తి పస్థాత్సి.. నేష్టు-ఉన్నెతృ-సంజ్ఞ కలవారుయజు న్యేవము 

నడువుటకునుఉ ధాతృ_._వ సోతృ-సు బహ్మణ్య-_వతిహతృ నామము! < 

బరంగు వారు సామ'వేదమునకున_ (అవ్మా లావ్మాణాచృంనీ_పోి. 

అగ్నీ ధనామకుల ధ ర్యాంగిరో వేదమునకును ని యోూగించంబడుదురు 

మజీయును సవస్కుండు పత్నిదీశ్షీ తా (యదమౌానురాలు)_.సామి తి- 

గృ హూపలి(యదెమానుండు)-అంగిర స్పును యక్ఞి మునడు పులేక్కి_నచార 

“కీమ్” అను వ్యాహృతిశబ్దమును. స్వర 'వేదమ. _ వీశాచవేవమ. _ 

అసుర-వేవము. ఇలిపోసవేవము వు రాణ వేదము_విరిన్ల _ ఊన_యాత 

యామము లనునంఛానములు నధర్య వేదము. లో జేరినవే మరియును 

(అవ్మా తసపావములనండి భూమిని తేసకడువునుండి యాకసమును. 

తనకపాలమునుండి స్వర్షమును సృజించెననియ. భూమికొట కగ్ని 

-జీవతను.ఆకాశముకొటకు చాయుదేవతను స్యర్షమ కొజకు సూర్య 

"జీవతిను సృజించెననియును కొట్టకొనకు వేవ్షతయమను నిర్మించే 

ననియును_అగ్ని నుండి బుగ్వేదము.వాయువునుండి యజు ర్వేదమున - 

అదిత్యునినుండి సామవేదమును గలిగెభనియును మరియును భూ; 



ఢీ నాలుగవ (వపశకాశము క్రీక్రర్ 

భువః. సువః అను మూడు వ్యాహృతులు సృష్టిలో జేర్చంబడే 

ననియును అని యధర వేదము తెల్పుచున్నదికాని తేనసంగతి 

వెల్లడించుకొన లేదు 

గోపధ భావ్మాణమందలి కొట్టకొస (వపాఠకమునందు “స ప్త 

స్తుత్యాఃన _ప్పచ కాకయజ్ఞావావిరషజ్ఞాః న ప్రతథెకవింశతి; సళ్వేశే 

యజ్ఞ అంగిరసోఎ య ని నూతనాయాసృృవ యోసృ జంతి యేచ 

నృష్ణొః వురాణోః యాశ్చ గామే యాంశ్చార కే జపంతి మంతా 

ar నృహుధాజనాసః. స రే కేయజ్ఞా ఆంగీరపోఒఎ  యంతి 

త త (రృహ్మణో యావ రా న్రాాతివివసం (తిది వేవాక 

ముత్తమం తమే తెయా(తయ్యావివ్య యెతి- అత ఉత్తరే (బహ్మ 

లోకా మహంతోఒభధ్యర ర్యూణామంగిరసాంచసాగతిఖి స్తుత్యము "లేకు 

పాకము లేడు హవిస్సు లేడు మొత్తముపై యిద్హ మః లిరువది 

యొక్క టి న న ల. మజి క లేయే యజ 

ములను గల్పించికో మతే యేయెయజ్ఞము లనాది _వాచీనులు 

పన్నిరో యాయజ్ఞ ను లన్న నథర్వ వేదచోదితము లే_ _గామములందు 

నడవ్రులలోను నివనించినజినులంవజును చేయుకర్మ ము లును మతీయుం 

జపించు గుం తముల్నాయు నధర్వ వేద చోదితములగు యబజ్ఞవి ధాన 

ముే _ద్రైహ్మ యొక్క సక లసృవీస్ణకి నాశ కార్యములు (పొచీనములు 

కానీ శే కిప్పటివికానీ సమ_స్తభూత భవివ్యవ్య రమా నజగ క్క్కార్యము 

లన్నియు నథర్వ వేదో _క్షయజ్ఞవిధానము లే ఉత్తమమైన స్వర్షసాధ 

సము ముగ్యజుస్పామములను (తయీవివ్యయే స్యర్ష౫ కంయెం బర 

మగ (బహ్మలోక మచ్చటికింగూడ నథర్వ వేవచోదితయజ్ఞ మే 

చేర్చుగతి సాధనము. _ అనుటచేత జుగ్యజుస్సామ వేదములు శీవల 

స్వర్ణసాధనము లు స్వర్ణ వర్ష న మొ నర్పుశబ్ద మ లుం బు స్యజుస్సా వేద 

శబ్బసమూహము సమ్ముదఘోమనంటి యొక్క- యన్న _కృకలనావమము, 
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కాంబట్టి ను ర్తులానాదము ననుకరించి. నారవమహవార్షి సిద్ధాంతీకరించిన 

విధముగా. యథా శా(స్తు (శుతిస్యరలయకాలనియమనములతో మనువ్యు 

లన నేపాటి? చతుర్ముఖ బహ్మ్మెన న్నా తయీావిద్యం బల. క నేరండు 

చేరండు. కాబట్టి మనుమ్యల కెంతమా తముం (వయీవివృ్యయగు 

బుగ్యజుస్సామ వేదములను వమతమ చతుర్విధాఖినయ సామర్థ్య 

మెంతయుప యోగించినప్ప టికి నొక్కి-ంతయు నైలుపవరముకాదుకాదు 

విశ్రాది వేదవడంగము నె వాలతొకికసామరూపవు ల -వెల్లడించు 

నథర్వ వేదమునకుమూ. లేమే 'చెప్పంబడినయవి (తిగుణాత్మకపాకృత 

సృష్టిలోం జేరిన పాంచభౌతిక జగ త్కార్యములన్నియు ను మనో వాకశ్రాయ 

కర్మములన్ని యును సమ _స్తజంగవ స్థావరవి శేవగతులన్ని యు నాతే క 

వేదా(వ్య క్తనాద బహ్మస్వరూపమగు బుగ్యజు సామవేద (తేయీ 

వి డ్యాజ్ఞాపక మైన యథ ర్యాంగిరో వేదకృత్యము లే_ కారణము (తయీ 

విదషయగు ఖుగ్యజుస్సామ వేవములు- కార మథర్వ చేదము-_తయీ 

విశ్వ యవ్య_క్రనాద(_బహ్మము- నాద బహ్మమ: మయమొక్క_ వివృతరూప 

మగు పాంచభౌతిక జగ తంతేయును నావ బవ్మోత్మక బుగ్య్ధజు స్సామము 

లను (లేయీవిద్యకుం (బతివింబమువంటి వ్య కాథర్వ వేదశబ్ద కార్య 

కలాపము. అథర్వ వేవచోదితములగు నె హిలౌకిక వేవమడం) జ్ఞానము 

కమ్మ క్రమముగా బరమ భాగవత వ _ర్హనజనకమై |బహ్మో నందస్య రావ 

మగు నిత్యమవస్సంతుం స్టీం గలిగించుసాధనమసి సిద్దాంతీకరించ 

వలయును  ఈలోకములో బేవాధారుల కెన్నియూహలుండునో 

యవన్నియు సథర్వ వేదమంతములే మజీయు.ను పకలజంగమస్థావర 

1పాణికోట్ల మనో వాక్కా.యకర్మములన్నియు నధర్య వేదచోడిత 

యజ్ద కర్మము లే కాంబట్టి పాంచభాతి$ చేవాధారులగు జీవ్రలంద జ్లున్లు 

యజ్ఞ దీన్నీతు లే 



నాలుగవ _పశాశ్ము ఇ? 

దీక్షాావివర ణము 

నక లజీవు లొనర్చుకర్శస్వరూపక యజ్ఞములు సా_త్త్వికములు 

రాజసనములు తామసనములు నని మూండు విధములు స్వార్థవరత 

యిక్కి_ంతయున్తే కరివడ్వర్లనము.వకు లోంబడక సర్వభూతవయాపర్నులె 

సర్యజనసములై శీవలలోకొపకారమునకుమూ[ తెమే తమజీవితము 

నుపయోాగించుచుం వమ యువ్యమమునకుం దోడ్పడుమని సకలభువన 

కారణమగు వాసుదేవుని |బతిక్షణముం _మార్థించు పరమభాగవతులు 

సా_శ్తిక యజ్ఞ దీక్షీతులు- పరులను సుఖ పెట్ట తమతమ కోరిన యొహీక 

భోగము లనుభవించు వారు రాజనయజ్ఞ దీక్షితులు (పాణీహింస 

కావించుటజేతచే సుభించువారు తామసయజ్ఞదీక్షి తులు పరమ 

భాగవతులు మనువ్యులలో-మృగములలో మాంసాశన మెజులోని 

గోవులు మొవలయినప్ పక్షుంలోం జిలుకెలు మొదలయినవి 

సరీసృ పములలో. -జేశెటీగలు మొదలయినపియును సాత్త్విక యజ్ఞ 

దీక్రితులగు ( పాణబల.- మాంసాశనులుకాక స్వార్ధవరులై శేవల 

సామదానభేదో హాయములచేతనుమూ తేమే తేమ స్మి దావోర సౌఖ్య 

మును నంపాదించుకొను జీవులు రాజసయజ్ఞదీశ్షైపరులు- మాంసా 

శనులై యొద్ది యోనెవమున జంతుహింసకావించి కేవల భూత దోవా 

మున జీవించుచు సామదానభేదోపాయను లరయక శీవల దండో 

పొయనుననే తమతమ కార్యముల సాధించు కూరులుమనుమ్యులలో- 

వ్యా(ాదులు మృగములలో.|గద్ద మొదలయినవి పశ్షులలో._పాము 

ముదలయిసవీ సరీసృ పమ. ౬లో? చామసయజ్ఞదీశ్షూపరులు సాత్త్వాక 

యజ్ఞదీశ్షి తులకుందప్ప నితరజీవులకు. గ్రైవల్యావందవదవి యెన్నటికి 

(నాదు రాదు మజీయును సంసార తాషతేయము తేప్పదు తప్పదు 

రాజసయజ్ఞదీక్షి తులు స్వర్షముప శ్రేణెదరు మజీ తామసయజ్ఞ దీక్షితులు 
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నరకచాధలం బడెదరు మజియును వేయేల (తిగుణాత్మకపాంచ 

భౌతికజంగ + స్థావర (పాణికోట్లందజును జననమరణ ప వాహోత శక్ 

సంసార మన యజ్ఞకర్శమందు దీక్షితులే ఇంతేగాక వేదమందు 

'బేర్కొనయుడిన కర్మమయమే యీపాంచభౌతికమగు జగము 

కాంబట్ట యా జగ్గా కారకము లన్ని యును 'వేవచోదితధర్శ్మము శే మజీ 

యీసమ స్తకర్మములలో సా _క్రికకర్మములు బుగ్యజుస్సామాత్మక 

వేద తయీమూరి యెన సవితృమండలమధ్య వ ర్హియగుదయా[ పకృతి 

నారాయణపస్వరూపక గురు-వోదితములు రాజనతామసకర్మములు 

సవాదజదడ_పకృతిక కా రాధ రాాాభిచారిక కృత్యములు అనాదియగు 

దగదు్భ వస్థితివినాశ కారణము _తేయీవివ్య- జగదు వృ వస్థితి నాశము 

లథర్వ వేదస్యరూపములు మనువ్యులు తమపురువ పయత్నమంత 

యును విఫలముకావిం మశ క్రి యెద్దియోయున్నదని తమతమకోరిన 

పనలు జరవుకొన టకు. దమ వురువ పయత్నేము చెల్ల కున్న 

నముయమం దాకోరికల నాదివ్యశ క్తి కొ ననాగించు ననునా సతో సట్టి 

దైవశక్తి ననేక వకారములుగా భావించుకొని తవకోర్కు-ల చెజ 

"వేప్పగును _పార్థనారూపక శేబ్దజాలము బుగేర వము “తత్పరిచరణా 

వీతరా వేదా” యజుస్పాసువేదములు ఆరెండు నాబు గ్వెదమువకుం 

బరిచరులవంటివై బు్వెద పవృ త్రిక సాహాయ్య మొనరించును 

జు శ్వేదము రాజు. యుజుస్సాచు వేదములు రెండును బరిచారకులు- 

అత్మ రవి యగ్నిమనస్సు-చంందుండు జలము-శ క్తి కుజుండు భూమి 

వాక్కు. బుధుడు మెవడు జ్ఞానసుఖములు గురండా కాశమువమువము. 

ళు కుడు ఏర్యము దుఃఖము శని వాయువు. అంధకారము రాహువు 

మనో భాంతి. శాంతి కేతువు ద్మి గ్భాంతి ధూమము. పాతీము_పరిధి 

నాంది. ఆచ్చాదనము సన్ని వాతదోషములు పంచీకృతపంచేం దియ 

పంచతన్నా్యతవి శేమములు ఈపదునాల్టు గహోష గవహాములసమా వేశ 

బశేనమ.లం బదునాల్లుభువనముల సృష్టిస్థితిలయము లగుచున్నవి 
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పకృతిలిల 

ఈసృష్టి యెట్లు జరుగుచున్న డో సృష్టి కథ్యత్షుండగు పర 

మాత్మునకే తెలియదను | శుతియొక్క_ యభి పాయమ, మటీయును 
సర్వమును చెలిసికొనునాత్మను ెలిఎకొనునితరవ స్తువ్ర మతి లేదను 
(శుతభి_పాయమును వత్ష్యమాణంబుగ వివరింపవలసియుండును నా 

జీహను నామనస్సునా పంచేందియములు నాకగపడులోకము నా 

యెణింగి నప దారము న్నియును నాకు. (బత్యక్షమగు జగమంత యునిద్ది 

యని నేను నాశ క్రి కొలందిం చెలిసికొని తెలుపంలనుగానినుతీయాను 

“ వమితివివయాః వస! వమితియనంగాయథార్గజ్ఞాస విరా తేలి 

వికి గోచరములయినవి (చవ్యగుణకర్మ సామా వ్యవి శేవనమ వాయా 

భావములను స్పప్పపదార్థములు-. న్నత్త్యగుణమయమగు తెలివి వమ 
రజ స్తమోాగుణమయినది (భమ నమ భాగములుగానీస_త్త్యర జ_స్తమము 

అన్న సల్ యసనంగాసత్త్వరజ_స్తమములనెడుమూండుగుణ మ లొక దాని 

కంచె నొకటి హెచ్చుతగ్గులు లేకున్న స్థితి యే _పళ్ళతి అట్టి పకృతి 

స్వరూపమే _ప్రమితి యనయిడును వాకేఎ _త్తకేమ్మము ను (తిదోష 

ను లసామ్యు మారోగ్య మనంబడును స_త్తగరజ_స్తమోగుణములు 

సామ్యము చెడి యొకదానికంకు నొకటి 'నావక గై పరన్సర స్థితి 

శేద మొందినదన _వవృ_త్తి యివాము బంధము అవాంశకా రాత్మశరోగ 

దుఃఖము | తిగుణసామము నివు తి వరము మోాక్షమ నమా పష § లిక థి 
(పజ్ఞానాత్మకమగు నారో గ్యానందమగును 

(తిగుణసామృమనంబడు _వకృతినిత్యము యథార్ధము (వమితి 

స్వరూప మారోగ్యము కి వల్కము (బవ్మా న రము (భమ 

స్వరూప మనిత్యము రోగము సంసారము నేన మిథ్యాప దార్థము 

చేహస్మృతి (పవృ త్యాత్మకజ * క్కారణను. 'జేవావిస్మృతి నివృ త్యా 
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త్మక కై వల్య కారణము. (వకృతియే “ర్యలోక జెననియగు నాదిశ క్రి _ 

(తిగుణసామ్యుమగునా_ వకృతియను నాదిశ క్రి బాలా తివురసుంవరియై 

దయాస్వరూవిణియె య్యా శిత వత్సలయె ఎజలీలవేత గుణవైవమ్యు 

మంది చతుర్షశభు వనని ర్నాణర క్ష ణవిబ ర్హ్రణముల నాటాడ.కొచుచున్న 

దనియే “యో ఒన్యాధ్యత్ష 1వర మేవ్యోమన్నోఒ౧౫ వేవయది వాన వేద_ 

యతో వాచోనివర్త నేల పాపష్య్యమనసాసహ_ కంశే నపక్వేళ్సర్ణ మా 
“కెవఖలు_విజ్ఞా తారంకోవి జాసీయాత్ ” అని మొదలగు ళుతుల తాత్స 

రము కాంబటియిప్సుక నన్ను నేం డెలిసికొని యభారము గాం దెలుప 

గలను (పకృతియు నాదిశ కియు నగు కాలా. తిపురసుందరీచేవి నిజ 

లీలచే సృజింపంబడిన యస్వతం్మ తా_నఃకరణస్వ్యరూవుండును అయిన 

అగ్నికిని వేండింవినామభేవమ.మా_ తమే యున్నట్లు అంతఃకరణాత్మక 

స్మృతికినినాకును నా నుళ్లేదముమాా తమే కలదు మజియు నాతి 

యుక్క-స్థూ దశ జగత్తు వటి మయద్దాఎసూత్ష్మదశతిగుణసామృమగు 

(వకృతి_ _పకృతిస్వరూ వ మున, గై వల్యాత్మక కారణమును, (తినుణ 

వైవమ్యుశ్వరూ పమునదన దాత్యక కార్యమును నే శేయె యున్నాండను 

కాంబట్టి “అహం[బహ్మోన్మీ” నేనే బహ్మనై యున్నాను కాబటి 

నాకన్న భిన్నపదార్గ మెద్దియును లేదు. ఈసృన్టీ యెట్లు జరగు 

చున్నదో సృష్టి కధ్యత్రునశే 'తెలియదను రతి తాత్పర్యము జ్ఞాత 

జ్ఞాన యుములు_ వృక్షబీజముల. _ అగ్నాాఫ్థ్ల( షృృ వ్య్యగ్హృుశృ ములు 

పరస్పర్మాశయసఫ్థితి పేతుకము లగుటవేత నన్య్వోన్యభిన్న పదార్థము 

"లెంతమా తము న్లాచేరవు కాబట్టి యిీజగత్సృష్టికిని మఆతీయీన్బష్టై. 

కధ్యముం డై యని కేశ పరనూ కాశమందు న్న 'బీవునకు నొక్కింత 

యును భేవమే లేదు “హరిరేవ జగజ్జగటేవ హరి ర్రరితో జగతో 

సహి భిన్నతనుః ఆత్మెవేదగు సర్వమ్” అను వాక్యములచేత సీడగతు 

నకును నాన్న్ఫృతికిని మజీయు నాకు నాస్మృతికిని (తిగుణసామ్యామగు 
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మూల పకృతిని నామశేవమును స్థూల సూక్ష్మ శ్రదశౌశేదముమాతమే 

కాని వస్తుభేవ మెద్దియును లేదు ఈసృష్టి యెట్లయినదో సృష్టిలోని 

దేవతలు మానవులు తెలియకుంటయబ్బురము కాదు గాసిలగా సృష్టిలో 

జేరక వరము డై యీసృష్టి కధ్యక్షుండగు. బేవ్రునకుంగూడ  సీనృపీ 

యెట్లగుచున్నదో యాం%తి తెలియునోలేదోయని శంకించు _్లుతి 

సకలజగ త్కారణమగు పరమాన్మునివిషయమై తేన కెద్దియు నైలియు 

దని యభి పాయమిచ్చుచున్నదని యా శుతియొక్క_ "తాత్పర్యము 

నాస్మృతియొ.క్కం స్థూలవశ నాకు గోచరాుగు జంగగుస్థావ రాత్మక 

మగు నిభిలజగము నాగ్భృతియొక్క_ సూత్ర వశ యేసక లజగ త్కార్య 

కారణస్వరూవిణియగు (పకృతి యాదిశ కి జగదంబ కాల తిపుర 

సు దరియే మూల్మ పకృతి వదినాయీస (ఎలి కాదికారణమోయాబేవి 

యొక్క క్షా నేచ్చా్యాకియాశ క్తులే విభిలడగత్సృృష్టినంపోర కారణముఅది 

"లేసెది కారషముకలుగదు మజీ యీదెగ త |_ రణమగు "బీవత_త్త్వము 

చెబింగుట వేదములే చాలవన్న వాక 3మ ర్వ బుద్ధియెంత మా(తేము? 

కార్యకా ణములకు వస్తుభేదము లేదని నిరేశించుటనియు క్రి కము-సకిల 

జీవల తలంపులు ఖుక్కుులు. వాక్కులు సామములం. కాయకత్మ 

ములు యజస్పులు, కాయిట్టి జంగమస్థావ రాత్మకమగు జగమా నందు 

జరగుచున్న వాచికాంగి కాంగపోర్య సా త్రీ కాభినయవి శేషము న్ను 

-బేదమే అజే యాలళోకము మణి యీలోక మే వేదము జగదుద్భువ 

స్థితివినాశములు మూా౭డునో శేదస్యరూవను లే మజీయు నారిరా 

లోకము ైలిసికొనుచున్న 'దేహన్మృతియే వేదము నాయీస్మ్టతి 

యత్యల్బము మతీ యనిత్య ము మ _కృముడ్భ వస్థితివాశ కార్యస్వరూ 

పము. వాయీస్థ్రూలజగదృష్టికి మూ కారణమగు (వక్టానాల్మ కాది 

శక్తియు సచ్చిదానందస్వరూపిణి నగుశాల్మాతిపురసుందరి భ & 

ఫరాధీనయుం గరుణామూర్శియు వచింత్య వై భవయు నాకాశమువణ్లె 



రర్క్సి జగజ్జ్యో తి 
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వాయ్యగ్నిజ 'భాపదార్థని శేవములకన్నింటి కాధారమె యంతట నిండీ 

యును సకలజగళ్స్భప్లి స్టీతినాశ కారణ మయ్యు నవాజ్మానసగో-చరయొ 

సయం వకాశముతో నిర్వికారిణయై యొవ్వుచుండియును సహజ 
లీలచే చేవాధారుఆ కీజ్మా గత్స్యప్న సుమ _ప్య్యవస్థల న్గలిగించుచు స్వార్థ 
పరత మాని సకలభూతవయాసరు లె సరర్పదెనసమ్ములె జీవల లోకోప 

కారమునకెనూ తమె వ్యవవహారించు పరమ ఫెాగవతులరూ పము. 

(బత్యతమగుచున్న దా బేవి 

హోతకుమె._తావరుణుండు- అచ్చా వాకుండు-_గావస్తుతుండు 

నవాకారులు- అభధ్య్వరుషనకు లి పస్థాత నేష్ట- ఉన్నేతయును సవా 

కారుల._ఉద్దాతకు (పసోత_ ఆగ్నీ| ధుండు- పోతయును సహకారలు 

(బహ్మాకు _వాహ్మణాచ్చంసీ_ ( పతిహార్త-_ సు బహ్మణ్యుండును సవా 

కారులు ఈపదాబుగురును యజమానుడు స్యామియు నసండు 

వానిచే నధ్వరమ న నెన్నుకొనంబడిన ఖుతి(జూ లనంబడుదురు 

మణీయు నధ్వరమునం బళువును జంపువాండు సొమ్మి తియును పళువు 

యొక్క యనయవను.లం ఖండించువారు వైకర్తలు అధ్యర్యులకుం 

బరిచారకులు చమసా ధ్య్వర్యులును గలరు కాని యీసామి_త్యాదులు 

బుతి(జాలలో గణింపంబడరు నకలాధ్యర్మకియలు నడిపించు వజేడవ 

బుతి(జుడు సదస్సు(డుకూడ( గలండని కౌపీతకు లనుచున్నారు 

కాంబట్టి బుతిజులు పచజేడుగురు యజమానాశితు లై యధ్వర్యము 

సదుపుచున్నారు ఒక్క_ంకెవేం వబేడుసున్నలు చుట్టంగా వచ్చిన 

సంఖ్యకు( 100000600600000000) వ రార్థ మనిపేరు న _ల్తషగుణము రజో 

గుణము తమోగుణమును మూండు నొండొంటితోగలియకున్న పుడు 

జగము లేదు శేవల _పకృతిస్వరూవిణియగు నాదశ క్రి బాలా తివుర 

సుంవరిమా _తమే కలదు మతి యాజేవి స్వలీలచే బక్కటి వేడు 

సున్న లతోయహాడి వరార్థసంఖ్య యె నట్లు (8 ౫ 100000000౧00000౧00) 



శీర్ | నాలుగవ (పశాశము 855 

(తిపదార్థసంఖ్య చే వమూూండు ముమ్మాటు హాచ్చింపంబడం గా 

చాావాంతంలిజలి? అయిన ట్లిరువదేడు నక్షత్రముల సరూవమంది కాల 

రూఎణీమై నవ గవాన్యరూఎణి ద్వాదశ రాశికాలమూ ర్తియెన త్త్వరజ 

_స్త్వమోగుణాత్మ (ద్రైహ్మవిమ్లుశివ తిమూ ర్వాత్యకయె బుగ్యజుస్సామ 

(తేయీవిద్వారూఎణియై _తీభఘవనన్వరూపవిణెయై “_తిపాదస్యామృతం 

దివి” అను _కుతి (పకారము మరు లబుదికందక తవలీలాలేశముబేత 

ననంతకోటి బవ్మోండమ లను దనలో మహోసము[ దజలబుద్భువముల 

వలె బుట్టి లయ మొనర్పుచున్న దావిశగ్చజననియ గు కాలా తివుర 

సుందరీకటాక్షమున నిడననమరణ వ వావారాపక సంసారదుఃఖము 

స్రరించుటకొట్నకై నానావిధ ముగ సక లజంగ ముస్ఫావర పాణుం౦ంవజును 

బుతఠ్విజు లే_ తదీయ మనో వా క్కా-యకర్శనులన్నియు వధగ్షరకర్మ 

ములే_. ఈజగమంతయను యజ్ఞ శాల యే. ఈ దజగదధ్వరమునందు 

సకలజీవులతలంవులు బు దమ _ వాక్కు_లు సామవేనమ._ కాయక 

కర్మములు యజుర్యేదమున. మణీ యీమూా(డువేదముల న్నడుపు 

కాల మధర్య వేవము స_త్తషరజ_స్తవెరాగుణములు బుగ్యజుస్సామ 

వేదములు మూల్మ పకృతియగు నాదిశ క్రి_ఆబేవి లీలయే జగదుడ్భువ 

స్థితినాశస్వరూపమగు సధరగ వేదము _తిగుణసాంగర్యసంభూతము. 

సత్త్వరజ_స్తమోగుణమం.లను నహాజలీలచేతం దనకుందాను వహించి 

స్వవ్నజాాగ త్బుము_ప్ప్యవస్థల నందుచు pm యుల 

న్మూం౭డింట స్ట్రీడించచు సచ్చి దాసందయాపిశియె న తి పురసుంవరియుం 

(దిభు వనజ ననియగు నెన్మి చేండ్డ వయసు నిత్యముగ నలరారు గౌరీటేవి 

యొక్క. సహ జనీలయే యీోనాజగ| దూవమున( (బతిపింటెంచిన 

బేహన్మృతి- ఈనాస్మృతియే పరమార్థవ స్తువ్రయొక్క- (వలిబింబమా 

వస్తువే యాయాదిశ క్తియగు చాల్మా తిఫురసుందరీ బేవి యొక్క- 

సవాజనిత్య గుణమయలీ ౦. భూ శ్రాదర్శమున విభరీతముగాయ బతి ఫలి చ్చు 
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వ స్తుయథార్థమును (గహించనలవికాని విధమున యినా చేహన్మృతి 

యను భూ శాదర్శమునం (బలిఫలించు జగ్య్దూపముసం (బతీబించించు 

చున్న యాదిశ క్రియుం | దిభువనజననియగు చాలా తివురసుందరీబేవి 

యొక్క_ వా స్తవస్థితి జయింగ టకు దనశకసముకాకుంటచేత (శుతి 

యీసృష్టీ యెట్లగుచున్నదో యాసంగతి యాపరమాత్మకుంగూడం 

చలియునో చేదో యని శంకించుచుంట చేత. వన లెల్యితక్కు- వను 

మా(తమె వెల్లడించుకొనుచున్న దని తాత్పర్యముగాని పిల్ల పుట్టుక 

తల్లికి జాటా యన్నట్లు ఇ) లోక్య జననియగు నాదిశ కియు శివం 

డాతుంగోని నొందులు కలవా? కాంబట్టి యాచిచ్చ కి క్రి ఇ గ 

నాయీ జే హన్మృతియే నేం గనిపెట్టుచున్న సమ స్తదగద్వి శేవములకును 

గారణము మతీయును నాన్మృతిక న్న యథార్థవ స్తు విం కెద్దియును 

లేదు కావుననే గ వజ్ఞానం_బహ అను మహో వాక్యము (వవ ర్తి 'ల్లైను 

“నీలంనభః-నీ ౧చలలితమః* ఆకసము నల్లగా నన్నది చీకటి 

నల్లగా జలించుచున్నైది కలలో జగ మగపడుచున్నది 

అద్దములో. బర్వతేము _(పతిబింబించుచున్నది ఇవస్నియును 

వి భాంతిస్వరూపములు_ మజియును విపరీత దృస్టీదస్వ్యముల. గానియథా 

రము లెట్లు కావో చాలా తివురసుండరియగు త్రైలోక్య జనని యొక్క 

సహజలీలా పతిబింబ మానాజేహన్మృతి మతి యాజగమంతయు 

నాస్మ్ర్రతియొక్క- విపరీత పతిబింబము కాంబట్టి యీాజగదుద్భవస్థితి 

వినాశ కియలన్నియును స్వన్న పదార్థములవలెం గల్లలు మిథర్థలు 

చనటకు “వకమేవా ద్వితీయం (టహ్మ- నా స్తినానేహ కించన అను 

మునవలు (శుతులే (వమాణము 

యు క్రికిట్టించుటకును మజీయును “ఎంథ కలనా మనుమ్ముల 

యల్పజ్ఞానము “నుద్భోధించుటకును అహంకార మమశాకబదులగు 

వుమమ్యులకుం బరనూరికాకా కి వీసాధనముగా భగవద్గుపొసన శై 



నాలుగవ (ప్రకాశము కికర్ 

శాఖాచం దన్యాయముగా “తై త్షతబవాు స్యాం పజా యే యేలి” అను 

(శుతి బాడచూ పెను మరియను జంగమస్థా వరాత్శక మగు జగము 

నాన్మృతిరూవక _భాంతికల్పితముగాని వాస్తవము కాదు కార్య 

కారణముల రెండింటికి చ కకదోవముచే వ్యవస్థ లేదు మతి 

యన్యో న్యా శయదోవము నివర్హింప నేరితరమగును ? నానాజాతి 

చేవాధారుల న్లన్న మొదటివంపతు వరు? మజి యావంపతులకుం 

వలిదం డు "లెట్లు వుట్లంగలరు ? ఆడు మగ జంట కలియక (శ్రీలు 

7౫ ని పతకలళని. పుట్ట నేరరుకచడా ? లోకములోని జనులకు 

దలిజం డులయుస్కియును బుట్టినసమయమును సరగ జినసాధారణ 

(పత్యతానుభవమేక జా? ఉద్భృవస్థితినాశ ములంబొందు సీదగ త్కా-ర్య 

ముసకుం గుండకుం గుమ్మరివలె మన్నువలె ద్యకదండములవలె మటీ 

మొదలగు ననేకకారణము లుండకతీజదుగా ? కార్య కారణములు 

వృక్షవీజములవలె వ స్తుశేదమునెడల గృతికొలంది న స్తుజ్ఞానము 
కలుగుచున్నది కనక జ్ఞానముతప్ప మచేవ స్తువును లేదు హ్టానమే 

యీసర్యజగ్మ దూవమైన దనకతిటు కు వతియు చెన్ని మజ్టులో 

యన్ని తుజ్జు లన్నట్లు పూర్వ పక్షసిద్రాంతేములకు మేఅలేదు. కనుక 

దర్మ_-ము మనఃక్షేశముమూ_తము కలిగించున గాని యెన్నండును శబ్ద 

_పమాణమందలి (సబల మవస్సంతుష్టి కలిగింపనేరదు స్మృలి 

రూపక్రజ్ఞాననుతేప్ప ” ముజేవస్తువును 'లేవను వద్వైతము యుకికి 

కిట్టించినదిగా సి వురుషపయత్న మును గాని యరిమడ్వర్ష మును గాని 

మౌాస్చించంజాలకున్నది వేనవి యెట్లువచ్చెనో యశ్ష్రుపోవు తెజింగున 

స్వథావముగా నీసంసారబంధ మెట్లు కలిగానో యస్తే తొలంగునను 

భృథనిశ్చయమును మజి యీదుఃఖమును ద్వరగ మౌాన్చించుమని 

పర్వజగ త్కారణమగు భగవంతుని వేండుకోలురూపముగు పరోవ 

కారకధర్మాచరణా వలంబనము నపశ్య నూనువక ర్రవ్య మని 

వేదశా(స్రునెపముపం బరమశారుణికులై న మునులు బోధిఇచిరి 



కర్ 6 జగజ్జ్వ్ తీ 

పరమభాగవతులు 

పలుకుట మొదలగు చతుర్విధాఖినయ మెట్ల నర్చిన నితరులకు 

బోధపడునో యట్టుచేసినవుడు సంస్కృత మగును కాంబట్టి యితరు 

లకుంవనయభిప్రాయ మెజీంగించువాచికాంగి కా హోరగసా_త్తి కాభినయ 

విశేషములన్ని యును సంస్కృతము లే. కాంబట్టి లోకములోని జేవహా 

ఛారులంద ఆ న్యోన్యబోధ క వ్యృవహరించుకొను భావలన్ని యును 

సంస్కృత భావే తనయభి పాయ మితేరులకుం చెలుప(జాలనిభావ 

సంస్కృత భావ కాదు అనాదియనియు నపౌరుపేయ మనియును 

సూర్య కాంతివ లె సయం పకాశ మనియును టన మనియు 

సీశ్వరుని నిశ్వసితరూప మనియును గేవలాపూర్వ ఫలకళర్మమును 

స్వర్థాదిపరలోక మును ఇం దాదిదేవతలను గూర్చి. బోధించు 

వాజ్మయము ఛంద స్పనియును | శతి యనియును వాడంబడుచున్న ది 

లోకములో 'వేవనంజ చేసి యితర వాజ్బయము నకు భావ యని సంజ్ఞ 

మణి యాభావ సంస్కృత పాక్ళ తావ భంశభఖేదములతోో నానా 

విధములుగా దేశ కాలవా తానుసారముగా నంస్కారింపంబడీి వ్యవవా 

రింపంబడుచ న్నది. కాబట్టి శిక్షూవ్యాకరణచ్చందో జ్యోతివనిరు క్త 

కల్పములు శేవల వేదములం దెల్పుటకె మ్యాతమే వినియోగింహ 

బడుచున్నవి కేవల పరమార్థబోధకశులగు వేదచతుష్టయముతోం 
గాని వేదాంగవట్క-. ముతోంగాని యీలోకమున కెంతమ్మా తము 
సంబంధమే ఇదు మజొకవేళ సంబంధమున్న చో ర వ్యాదినవ 

(గవాము౯తోను మణీయుం కాతాళాంతరిక్ష లోశములతోడ 

సీమధ్యమలోకమగు భూలోకమున కెంతనంబంధమో యంతే 
"వేద వేదాంగములతో సీలోక న్య వవోరమునకు నిస్సంశయ ము 

సంబంధ తేశమని సిభ్ధాంలీకరింవకతీ ఆదు చూవుచతేతను స్పర్మేం్మది 



నాలుగవ [1పకాశము తర్? 

యముచేతను మనుమ్యుండు నూర్యత _ల్త్వము చెంత తెలిసికొనుచు 

న్నాందో యంతకం కోటింతలు తక్కువగా వినికిచేతను మతీయును 
(గంథావలోకనముశేతను చేదజేదాంగములను _చెలిసిక్రొనుచు 

న్నాడు మజియును ఖగోళ ముల కీతోక్రమంవలి (పాణులకుం గొంత 

సంబంధము (పత్యకశ్షైూనుభవము గాని చేన వే దాంగములతో సంబంధము 

మనుమ్యులకుం గృతి)మకల్సితముగాని వాస్తవము కాదు కాదు 

శాంబట్టి బుగ్యజాస్సామాధర్య వెవ చతుష్టయము వేదాంగవట్క-..ము 

నుభయలోకముల దరించునుపాయములుగాను మతియు చై వోపాస 

నము నలు నభివృది కావించి యల్పజ్ఞాలగు మ ర్తులకు నితషమన 

స్పంతుష్టిపదవీనందింప(గోరిలోకోపకార ప రాయణులుసర్వ జనసములు 

సర్వభాతవయాపరు లతీం్టదియ్యవష్టలగు నాదిమునులు “దేవుండు 

పాంచభౌతికసృష్టినొ నర్చి నవిధమున న ధ్యయనమా తము చేదివ్గపవవిం 

జేర్చు సామర్థ్యము వెలయున ట్లపౌరుపేయావ(_క్టశబ్ద్బ బహ్మమును 

చేద వేదాంగవాపములుకావించి యీలోకమ.వందు చేవా౭యముల 

నేవ కావి గ్రహముల. (బతివ చేసినట్లు శ "తసా శ] _ర్తకర్మబో ధకములుగా 

నొనర్చిరి. అనాదిగా సీలోకములో నివాపరలోకములను వివరించు వేద 

వేడాంగస్వరూపక వాజఖ్మ్యయము దేశకాల పాత్రానుసారము గానామరూప 

విశేవములతో వెలయుచున్నది ఇది-వె దికశబ్దమనిశానియిది తౌకికళబ్ద 

మని "కాని యేశబ్బమునకై న మనువ్యలోకమంతట నొక్క నియమ మెద్ది 

యును లేదు ఇయపే”శబ్బ మొక "దేశమున వెదికముగాను మజఠొక చేశ 

మున వ్యావహారిక థాపాపదము గాను మజొకేశమున నిరర్థక శబ్దము 

గాను వాడుకొనంబడుచున్నందున జగమునం దీశబ్దమున క్రీ ముర మని 

నిర్లేశింవ ఏలు తేదు చేశ కాలపా_తానుసారముగా కభ్రార్థములు వ్యవ 

వారింపంబడుచుంట సకలజన్మ వత్స శ్ష్రైనుభవ మేక దా? కాబట్టి నకల 

జనరంజ“*మగు శబ్దమే వేదము మణతీయునుసర్భలోకోవ కారక శం శ్రే 



నీఫ్ఏి జగజ్షోతి 
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చేదచోదితకర్శ్మమి కాంబట్టి సర్వ్యభూతదయా పరుండై సకలజనరంజ 

శముగాం బలుకు చుసర్భలోకో వ శారముగాం [బవ ర్రించుటమాని సోమ 

రులె ధూర్తులె శీవల స్యార్గవరులై (పాగిహి సకులై పామరులను 

చెదరించు శో తియమ్మన్ఫులు సీలోకమున కింట తెవుళ్ళని డప్వువేసి 

జగమంతటను జాటిచాటి పరమభాగవతులు లోకి ముద్ధరిం చుట 

మిక్కి-లి యవశ్యక_ర్తవ్య యు కర్తవ్యము _సర్వభూతేవయాక రమును 

సరర్షలోకోవ కారకమును సర్వజనాన్యోన్య పేమాను రాగ జనక మును 

గాని మనో వాక్కాయకర్మను లు_త్రముజాతిమనువ్య ధరమ లెంత 

మతము న్లాన్రు కౌవు నర్భవేదశొ(న్ర్ర వకోతలగు మునులు 

సరగజుననవ. లె నర్భలోకో పకారవ రాయణు లై సర్వ్యభూతవయా 

వరులై మనువు నివాషరముల సరంచుమార్షము'నె సర్వ వేద శా 

ముఖముల బోధిం దిరకని మ్యాతమే యుత్తమజెతిమనుమ్యులు షరమ 

భాగవతులె తాము వరించి యొరులం వరింపంజేయుచున్నారు 

బుత్విగాబార ము 

అగ్నిహోతే మాపాసనసంచేయట కొన్ బులి జుండు నొక 

యధ్యర్యుగును న్యా తమే చాలుననియున. దర్శ వూర్ల మాసముల 

నలరు కావలయునసియును జాతు శ్మాస్యమున ఒకె దుగరును పశు 

బంధవమున కాబుగురును జ్యో తిప్లోమము నకు బదు నాటుగు రును 

బుత్విజుల కావలయునని గొాతవుసూ తే యు చెప్తుచయున్నది అశ్వల 

యనుచే 3 బదునార్దుకు బుత్విజులహీ నము (రెండు మొదలు పదకొండు 

దినములు సాగు హా ము) నకును బ'చేడ్డురున్న తేములకున (పద మూాళడ్రు 

ఘుదలు నూటుదిననులవణఏ దతుగుయడ ము) నియమింపంయంబగేన. 

హోతచేయువిధు ల బవాాచశూహ్మణగుందును (కొప తీకి_ఐతేయ్లు 



నాలుగవ ప్రకాశము క్ు 

(ాహ్మణము లు అధ్యర్యుండు చేయవలసినకృత్యమ.లు చరకములను 

(లె త్రిరీయక ) _బాహ్మణజ లందును మజీయు న. శతపథ కూవ్మాణము 

లందున. ఉఆధ్రాతయొక్క_ విధులు ఛాందోగ్భ (తాండ్య) _లావ్మాణము 

లందును జెప్పంబడెన. ఆప స్తంబుండు తనవపరిభాపషాసూ. తములం 

చడావధులు బుగ్యజుస్సామ వే వమ లమూండిటియ దుం చెప్పబడే 

ననియెన హోత బుశ్వేదెము చేత నుద్రాత సామవేదముచేత సధ్య 

రుషండు యజుర్వేవము చేతను (_బవ్మా జు గ్యజుస్సామ వేదములు 

మూండింటిచేవన. విధులు పడువుదుర నెన. పశువును ముక్కు- చెవులు 

మూసి చంపెడు సామి తియు వళువ్చయొక్క. యవయవముల న్తోయు 

వెకర్తలు వుటియుం జముసాధిషర్ములు _వాహ్మాణేతరుల కూడ నై 

యుండ వచ్చునా. “అంజో్మయూ ప మను బూహీ” యూపనకు6ంజిమురు 

రాయుచున్నాము వర్మతములు చదువు మారు మోవెంట 

నుండుడి యన వాకస్టము పాంశీ మనంబకును బిగ్గరగా ను పాంఠు 

మంత్రము యజుర్వేవమున నధ్వర్వ్యుండు తక్కి నబుత్విజుల సాక 

వీంచును ెవారలకు వినంబడసిక చమసాధ్విర్యులు యథావిధిగ౯ 

దమలోంచాము కశంరపొారమ చేసికొన్న మం తమును గెొణంపకొను 

చుందురు యజ్జి మం దుపయోగిలంచుమం తేములం దొలంగింపంగా 

మిగిలినమం్మ తేములు శేవలాధ్య యనమా(త్మ పయో జనములయినవి 

యజుర్వేదనంహిత యనంబడును ఉద్గాత యలౌకికన్యర నియమముతో 

సోమవపిశేషములననుసరించి పాడెడువాజ శయముసామ వేవసంహితే. 

ఉద్దాత సామవేద పయో గమున నువయోగించుపాట లౌకిక సంగీతేము 

వలె సకలజనరంజకముకాని యొకవిధమైన కంరఘోవ._ సామవేద 

సంహిత యానంబరంగును హోతి బుగ్వేవనుయొక్క_ పదిమండలము 

లంవలి మంత్రముల నలక్ష ణముగా నుచ్చరింవంగలుగు టయే గాక 

యా ముర (క మును జక్క_యగా నెణింగియాుండును రు జురేర్టిద 
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మంత్రములు కొన్ని “దీవఃసవితోత్సునాతు” అను మొదలయినవి 

బుక్కు... లని ఎల్వంబడుట చేతను “బక్షి తమసి_ అచ్యుత మసి. (పాణ 

శంసితవ_సి” మెదలగు బుగ్యజుర్మం_తేములు సామవేవమునం దుంట 

చేతను మజీయును “అవేరపోధ్యర్యా క ఉ _ ఉతేమనంవను 1 

అధ్యర్యుండా నీళ్ళు తెచ్చుకొన్నావా_ ఆహో తెచ్చుకొన్నానుఅను 

యజుర్మం|తేములు వోలే యుపయోగించుటచేతను బుణగ్వేదశాఖ 

లన్నియును లోక పచారమునకు రాలేదనియుం (గొ త్తగా వాలఖిల్య 

మగతేములు ఖుగ్వేదము యొక్క పదియవమండలమున దూర్ప్చంబడె 

ననియుం జెప్పవచ్చున._ బుగేగదమ యొక్క_ యెస్మిదవవయస్ట్రక మెందు 

రాజవురోవాతుండు రొజుం జంపుట కై (న యోగముచేసీన సుబంధు 

డను ౯ జాయొక్క- | పాంతవురోహితుని దాము (కొత్తగా మంటతేము 

కల్పించి యది (అ యోగించి చంపినట్లును మతీ యాసుబంధుసోదరు 

లా(కొ త్రవురోహితునిం దాము కొత్తగా మంత్రము. లుకల్పించి స్తుతి 

చేసి యాతనివయ వడసీ తమ్మ పాణములు దక్కి_౦చుకొన్నట్లును 

జెప్పంబడెను “ధ రా మేథ్మంకృణవామవాపీ౧ప్. తేచితయంత। పర్వణా 

పర్యణావయమ్, జీవాత వే పతరంసాధయాధియేఒ గ్న స ఫ్యే మారివ 

నూవయంతవి “సమిధలను చెచ్చుకొందుము పర్య పరమును 

నిన్ను న్మరించుకొని బూజానై వేవ్యముల న్లొల్చుకొందుము 

మా పవీ_తకర్మములను గొనసాగించి మమ్ములం జిరాయువ్రల 

న్లావింపుము నీతోంచెల్మినుండి మమ్ములం జారిపోనీకు మోయగ్ని 

"జీవుండా” “యనద్యసూర్యఉిద్యతి _ఎయక్ష్మతౌాబుతందధ-_ యన్ని 

న్రుచి వబుధివిశ్వ వేదసోయ ద్వామధ్యందిచేదినః.. యద్వాభివి త్వేఅసు 

రాజుతం యతేచ్ళర్ది ర్యేమవిదాళు చే... ఐయంతదో ఏ నిసవోవిశ్య్వ వేదన 

ఉపనేయానుమధ్యఆ- యదవ వ్రసూరటిది తేయన ధ్యబ్చిన ఆతుచి.వామ 

ధత్ధమవ వేవిశ్య వేదసోజుహ్వానాయ్య్మ పచేత సే, వయంతద్యః న్మమాజ 
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ఆవృణీమ వు తోనబహు పాయ్యం_ఆ శ్ళామత దాది త్యాజుహ్వూతో 

హని క్యనవస్య్కోఒసన శామహే” అనునది సూర్కోదయ కాలమందు 

మధ్యా హ్నా సమయమందు సాయంకాలమం దిట్లు = గటిము మేళ లంవగ్ని 

దేవున కావాంతింంర్చించుచు (బార్థి ంచుట శేర్పడినమంతేములుఅరణి 

యనక ల్ల జం తము న్నధించి యం దగ్నిం బుట్టించి _చాహాపరాహా 

సాయాహ్నములం బూజించి హోోవుములొ నర్చి తమయెహికా 

ముష్మిక సుఖము లిమ్మని (ప్రార్థి ంపనుపయోగించుబుక్కు_లు వేవము 

లందు లౌెకక కావ్యములందువ లె నవరసము లున్నవి 

అశ్వ మేధమున “*నమాంయభతిశ్చస” అను నన్నీలములు 

సీచశ్ళ్చం గార వోస్యర సములు బుగ్వేదము చేడవమండలమున వేద 

పారకుల నుచైేశించి “బకిసంవత్సరము నిట వండుకొని మాన్మవతేము 

పట్టి _బొవ్మాణుంవ లె సీకప్పలు వానికురిసిన వెంట నేతమగొంతుంకు లం 

దిరిగి యెత్తుచున్నవి చెరువులో నెండు చేంపలమో౭దవలె వాన 

తమపై (బడిసవు  డీకోప్పలు మేళము సంగీతమునకు దొరంకొనును 

ఈ కప్పలరొద యావులు ేగలత్ నజచుపోల్కి. నండును ఈకప్పలు 
డవ్పితో వేగుచుండంగాం జప్వున వాన కురిసినపుడు తంటడికొడుకు 

లొండొరుం గలిసి వరాటాతుక మన ఖా పాట | గాయసనుల దాము 

నొకదానిచెంత నొకటి చేరుకొనును ఈకప్ప లొండొంటి న్వాన 

కురియుచున్నవు డుల్లాసముత్ నప్వుకొనును ఎజ్జకప్ప నీటిలో 

చాతువలె మన్చి పె*ం జేలి గంతులిడుచుం బప్బనికప్పతో ముచ్చట 

లాడంజొ చ్చాను గురుశిమ్యులవోలిక సీకప్ప లాండొంటిననుక రించి 

పల్కు-చు నిటిమా6 వంత6ద మయవయవములుబ్బునట్లు _*వ్యముగా 

నుపన్ససించుచుండున. ఈకప్పలలో నొకటి యెద్దువ లె నింకొకటి 

మే కవలె సజచుచుండు నొకటి కొంచె మెజని దింకొకటి యాకు 

పచ్చని దీకప్ప లొక దానిపోలి యొకటి లేకున్నవ్పటి కన్నియుం గప్న 
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దే 

"పేరుననేం బరంగును మ టీకప్పలు తమ నానొస్వరముల న్వెల్ల డించీ 

చి తివిచితముగా నజచుచుండును ఓకప్పలారా!' మరు తోలివాన 

కురిసిసదినమునం జెలువుచుట్టున (తి రయం నువ తొన్మాణులవ లి 

చేకదిక్షగా రొదిచేయుదురుక దా ఈవిధమున వేవఘోవ. కావించు 

శోతియుల తొల్కరికప్పలవంటివారని యెగ ఆాళిచేయుబుక్కులు 

కలవు 

“ye 
సవధతు ౪ కర్నమ్మనను మునులు జనులకు విధిం చును' దేశము. 

దనులందటు మిక్కి_లి 'యెకమతంముతో యజ్ఞ శాలయం దొక్క_-వోం 

గలిసి పన్నెండుదినముల చయనమునందును నూజబజుదినముల స్తత 

యాగమువందు ననోోన్యనందర్శి ననల్లాపనంతోవ.ముతో €గలసిమెలసి 

పొత్తుగా భోజనములొనర్నుటకును మతి సకలసాఖ్యములం వమ 

(బముకులం బొడి%ంచుండని చేవతలం _బార్భించుటకును సకలజనుల 

కాకము కలుగంజేయుటకు సర్వభూతతృ_పిగా వన్నపానములు 

వినియోగింషంబడుటకొజుకు_ వండివడ్డించు వారును "దేవ తార్బనము 

చేయువారును చేవతలమహీమమునుబోధించు వారును (ావ్మాణు 

లనియున దుష్టుఃను విన్సించి సాధువుల రన్నీంచువారు త్ తియు 

లనియును కృపీవాణేడ్య వళ పాలనములచేసి జనులకువివిధాన్న పాన 

సంభారములను కార్చు వారు చె శు లనియును నమటీ యూమూండు 

విధముల వారల కమ్లేవ్రములనై తొ డ్పడుచు నహాయభాతులై స్వార్థ 

పరత యొక్కి_౦ంతయును లేక శేవలపరోవకారమునకై మాతమే పాటు 

కడు నాద కర లం వార శూ దులనియును జనులకు జాతు 

లేర్పర్సి పరస్పరమై తితో మనుమ్యులందటు తమతమ జీవవగారన 

మర్యాదలం బరస్పరనవాొ వాసము వృడకావంచుకౌనుట కై వవ స 
శీ 
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వేదములను శ్యాన్ర్రములను _కౌతస్మా _ర్తకర్మమ: లను బురాణమునులు 

శీవల లోకో పకారార్షమెనానా దేశ కాలపా తానుసారముగా నేర్పర్చి 

రని సిద్ధాంతీకరింపక తీ అదు 

“వేదవ్మి కయిణకైవలే దానాం చె వ లేఖ కాః వేడానాం 

దూవశాశ్నెవ, లేవైనిరయ గామినఃయ శై వాన్యాయవిజ్ఞా కాజ్వే దా 
ల్లేఖ్బాదివపూర్వ కాత్ తూ (దేణాధిగ కా ద్వాఎధర శ్రక్షైనంనసమ్మతమ్)” 
డబ్బుకె వేదపశన మొనర్చు వారు 'వేవములు (వాయువారు "వేవము 

లను నిందించువారు నరకములో. గూలెవరు అవిధివూర్ణకముగా 

చెలిసికొనటచేతను లిభింపబడిన గంధమూూలము గా -వేవమ ల 

చెబుంగుటచేతను శూ దునివలన నుపచేశింపంబడుటచేతను గలిగిన 
ధర క్షనము సమ్మతముకాదు అనటచేత వాల్లులు మతి యాచ్చు 
(వాంతేమూలముగ-6 (బచురించంబడిన నాకుతుముంరెయునుతూర్రా ర 

బోధక మెంతమా( తమునుగాదు ధనార్హ నక సరింకబడినవి 

"వేదములు పరిళుద్దము లు కావు వ జీయును జీవనార్థ మైహికభోగముల 

నృమకూర్చుకొనుట స్వార్థ వరులు (పకటించు (* తస్మార్తకర్మము 

లన్ని యును గేవల వంభకృత్యమ. లే మజీయు జనులకు. బరగర 

జేవమ ను కలిగించు జాతులు కసింతయును బరిళుద్ధములు కావు 

పకృతిపరిణూమము 

జనులకు6 బరస్పర చ్వేవమును భూతహింనయును గావించు 

శీవల స్వార్ధపరులు నిక్క_ముగా నొకమ్మ కబ్బకుం బుట్లని సంకర 
థ లు 

జాతులుకాని శుద్ధజాతు లెంత మ్య తము స్తారు, మణీయును మునులు 

నర్భజనోపకారక ముగను సర్భజనరంజకమ. గను సకలజనలకుం బర 

స్పర పేమాను రాగకరమగు తెన్నుననే నానాదేశకాలపా. తాభిరుచిం 
ప వివిధ వేవశా(స్తుము లనాది కాలమునుండియ్సు నానారూఫముల్ల 
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నుపజేశించిరి తమతోడిపాటివారితోం బొత్తుగొని వారిని సుఖ పెట్టి 

తాము సుఖవడెడు మనువులుమా తమే వేదశాస్తా9నుసారముగా 

నడుచు శుద్ధజాతిలోఎవారు కేవలస్వార్థవర్ములై భూత దోహులై 

_సాణిహింనాపరులై పరన్పర చ్చేషము-ం (బతుకువూనవులు సంకర 

జాతులును వేవబావ్నులని డన్వు వేసి చబాటకతీఅదు తీఅదు దేశకాల 

పా_కానుసారము ేహారోగ్భమునకై సుఖన్మి చాహోారవివారసాధకో 

పాయములను బోధించుటకై వివిధ న్ "తస్మా ర్తకర్మముల మజియ. 

వివిధ శీష్టసం, ప దాయాచా రానుసరణ విధాయకజాతిసీతు లేర్పడినవి 

పరస్పరానురాగమ తో. సకలభూతదయత్ | బతుకునుపాయము 
లన్ని యు చేశ కాలప్మా తానుసారముగా మునులు కవులు వెల్లడించిన 

వాజ్మయ మే వేదశ్యాన్రు ములన్నియు నని ఫలి తారము నిశ్చయింపక్ష 

కీజదు తీజదు ఈజగము వతి యీలోకములోని సచేతనాచేతన 

వదార్థములు మళీ 'దైవకల్పితములు పురువకల్పితములగు సకల 

[(కీయలు పంచేం దియములు మజియుం బంచేం| దియ గావ్యాములగు 

పదార్హములనిష్టియును జంగమస్థా వర పాణి చేస్దలన్ని యును మిశకీ యుల 

బంచభూతములు పరస్పరసం యోగవి యోగవిశేషజన్యములగు సకల 

పడార్గములును భూతభవీమ్యద్వ రమాన కాలములందు జరిగ్నవీజిరు స 

చున్నవి మజీ జరుగంబోవ్రునవి యగువన్నివిధములయిన వివయములు 

సిక్కు. మరయంగా సీలోకమందవలి సకలపదార్థముల కాదిముథ్యాంతే 

కాలమును నిర యింప శక్యము కాదు కాని లోకమును లోకమందలి 

సక లప దార్థములు నెద్దియో మార్పుమా. తను (పతిశ్ష ణమ. పాందు 

చున్న వని సర్వజన_పత్యత్రైనుభవన.ని యొవ్వకొపకతీఅదు (పతి 

క్షణము మాబుటయే స భావయుగల యీలోకమందలి పదార్థము 

లివి యిక వమూటక వచ్చుచున్నననసి సీద్దాంతీకరెంచుట గాని యివ్ 

యిశ్ఞై జరిగింపవలయునని వ విచ్చిగుణములు ప 
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వాయ (గ్ని జలకృధివుల కాధారమగు నాశనమును దిక్కును కాల 

మును వికాగిం మట యవశ్య మైనప్పటికి సీలోక వ్యవ వో రార్థ మై నానా 

విధములుగా ఘటా కాశ కటాకా శాదులుగాను (కింద మోద లుగాను 

(పాక్పశ్చిమాదులు ౫ ను వనం తాదిబునుదినయామినీ తిధిపశ్లూదు 

లుగా నేర్చర్చుకొన్నిట్లు వేవవేచాంగచు లయేర్చాటు పురువులు 

ఫస కృతిమ” నములు కాని యేటికి వంక గాని ఏటికి వంక కలదా 

యన్నుట్లు | పతిశ్షణము మాజుచుస్న చేశకాలపా తాన సారముగా 

-వేవవేదాంగావారములు  మాజుచుంటచేత సీలోపఏ మువకులాని 

యీలోకములోనిః దార్థము కుంగాని యీవస్తుక త్వ మిది ఇద మిల్గమ్” 
అని నిరూఎంచు బుద్ధియాను శ్ష్షణభంగురమాటశో నేనంగతి నిర్ణయింప 

నెవ్యారికి న్నక్యము కాదని మాతమే నిర్ణయింప న్రకష్ణమగును 

శిక్ష 

(వతి బాహ్మృణకుమారు (డు నతని పన్నాండేండ్ల (టబహ్మ చర్య 

దశయందు గురుముఖమున 'వేదాథృయనము. చేయవలనినది పిమ్మట 

గృహస్థుగా నుండంగోేశినవాండు సెండ్లాడవచ్చును వటీయు గృహాస్తు 

జనో సాలు నలువ దెన్మి దేండ్రవణకు (బహ్మాచారియై. 'వేవములు 

నేర్చుకొనవలసినవని గాత ఎవముతవ ?; “ఓమ్” అన్ని పారంభించి శ్మ్య 

(పార్థనమువేత గరువు మూండు శ్లోకములుగల (_పశ్నమును జెప్పం 

బొచ్చును శిమ్యబోధ కై గురువు 'వీగ్గరగా వేదము నుచ్చరించును 

కొన్ని పదములు సులభబోధకై తు. మౌర్షుచ్చరించును లే కొక 

మాటు చెప్పి “ఇతి ఈలాగననే యని చెప్పును కొన్ని శాఖల 

ననుసరించి కొన్నిషచములు “ఇతి” అని గాని “అభి” అని గాని 

“ఆభ్రీత్యభి” అనిగాని జోడింప(ంబడును | వతిదినమట వది (వశ్నముల 

వేవపారము జరుగుచుండును _కాహ్మాణుండు యావజ్లీ వ మాచరింవ 

వలసినకర్మిములన్నింటిసి విధించిన ననా ల లో చాంతను 
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గూర్చి చెప్పలేదు కనుక వేవవేదాంగములను (వాసికొని చదువు 
కొనుట (కావ్మాణునకుం గూడదు కూడదు చేవము చేసికొనుట 

వాలకముకట్టుట యొట్లువంభకృత్యములో యే వేదవేదాంగశబ్దము 

లను (| వాంతేలోంచెల్ప్పుట యట్లు _వాహ్మణులకు దగనిపవి కాంబట్టి 

"వేదే గాంగములను (వాంత వాయ వా.దడు గాని (వాయంబడిన వేద 

వేదాంగములు నవలోకించి చదువువాండు గాని (ాహ్మణుండుకాండు 

"కాండు గురూచ్చారణమును విని వేవవేదాంగముల నభ్యసించి 

గురూపటేశముచేత వేదవేదాంగరహస్యము లెజింగి గురూపదిష్టము 

లగు సొచారవు ల నొవర్చువాంకే నిక్క_ పు బాహ్మణు(డు కాబటి 

వేదశేబ్బము నితృోము _బవ్మావిశ్వఎత మపారువ మని చెప్పంబడెను 

(వాత యనిత్యమ. తుచ్చము కృతిమము పొరుపేయము కాంబట్టి 

వా శాఎగే నరస్వతీచేవత యని వేవములందు. జెప్పంబడెను 

లిపికి చేవత యెద్దియును -వేవములందు నికేశింపంబడ లేదు వ్యాకరణ 

మునం బేరం సంబడిన *వర్థ” అనుపదము నక్షరో చ్చారణన్వరవి కేవ 

ముం జెప్వునుగాని (వాయంబడినయక్ష రము నెంతేమ్మాా తముంజెప్పదు 

మజీయును “అక్షర” అను శబ్దము నాశములేని ఫబ్బముం జెప్పుచు 

న్నదిగాని లిభితమునుగూర్చి యెంతమా( తమును జెప్పదు ఉదా-త్రా 

నుదా_త్తస్యరి తాదిస్వరమ.లు _వానిమావించుటయును రాగమును 

(వాసిచూఎంచుటయ చు ప్లుపడదు “స్యరతోఒవరాథాత్ ”అనుట 

చేత విస్కి. చేతమ్మాతమే తెలియందగిన స్వరమను పాణమ.తోనున్న 
వాగర్గములను లిఎంయందు లెలిసికొనంబూనినపయత్నమునిర్జి వృ పలిమ 

తోడి సరసమువలె వ్య్వర్థమేకాక పరివాసాన్సదమగ పిచ్చి చేష్ట 

కాకున్నే? చెవితోమాచుట_ కంటితోవినుట. నాల్క_తో వానన 

గొంటయును గేవల మసందగ్భమ.లుక దా? శబ్దమును శ క్లార్ధమును 

ఫ్స్క్- చేతందప్ళ వు స్సశాలోకనముచేతసరిగాంచెలిసికొనం (బయత్నిం 



నాలుగవ వీ శాశము $67? 

చుట యా౭డువేసము చేసికొన్న మగవాండు మజిమగ వేసముతోనున్న 

(్రీయును నొండొరులను (భమింపంజేసికొనుట కల్ల యును మోసము 

నెగ తాళీయును నవ్రులాట యును బూటకమగునుగాని పరమార్థ సాధక 

మెంత మా. తమునుగానిచందమున వు స్తకముల_వాంతంలనుండి (శవ 

జేందియైకగాహ్యములగు శబ్దములు యశారైల తపో ధకయి లెంత 

మాతమ. స్లావు కావు వజీయును సాధారణముగా దనయూహాను 

గూలంకవముగా 'నెన్వ రై ననువమవాక్కు_ చేతం గాని శరీ రావయవా 

శారవదర్శసవి శేషములచేతం గాని తెలువంజాలకున్న వుడు చి త లేఖ 

నాది శిల్ప పదర్శనములచేత నొరుల కున్నదున్నట్లు బోధించుట కల 

లోనివా రాదా! (వలిక్షణము నానారనములమాణుచు (శుతిస్వర 

(గామతానమూర్చనముల వెలయుచున్నసచేతశబ్లత_ త్త మరికట్టంబడి 

ఫీలఅు విగింపంబడి చెజనుంచంబడిన తప్వ వాతలంబట్టి వేద వేదాంగ 

ముల నెలిసికొంటిని మును లభ్మి పాయమిద్దియేయని తనవింవుం చా 

సరి గాయదెలి తంజాలకుంట తానెజింగియును శంకా తకు. 

జనులక నో న బ్వేవ మ కల్పించుచుంవం(తవునక్క_వ లె (బతు నెంచు 

ధూ ర్హుగాని లేక ధా ర్భాగ్యుండు గాని లేక వి భాంతుండు గానిం సేవల 

వరమార్థబోధకమగు వేనవే దాంగస్వరూ షకశబ్ల బహ శ్రమున్ను వాంతల 

చేతను బు స్తకములచేతను చి తములచేతను మణి యీ మొదలగు 

నె హలెకికసంద్దల చేతను 'దెల్చ్బనొల్హండొ "ల్ల (డు వీవవేదాంగములు 

శీవల లోకోపకారమగు నడువడిచేతందప్ప వేవములచేతను వు స్తక 

ముల చేతను (బతిమలచేత. డెల్పంబడుటయుం జెవ్చల పిల్లి కొమ్ములతో 

బులిం బొడిచి చంవుటవంటిదికా దా? ఉబుసుపోని మంగలి ఎల్లి తేఆ 

గొఆుగునట్లతీం| దియమగునాద బవోత్మకాపౌరుపేయ వై దిక శబ్దమును 

వై ఖరీరూపముతో చేవళంబులం (గృటథిమములగు దేవ తావి గహముల 

వలె “శతాంధాః కూపం | పవిశ సన్తి అను న్యాయముగా ననాదిగా 



కిశ్రీరీ జగజ్ళ్యూ తీ 
దే 

నవాంకారమమకారవశమి న వి భాంతమానసులగు (పొకృ వజనులు 

పరస్పర మన కరించుచు -వేదవేదాంగము లి వది యుచ్చరించు శబ్ద 

ములు (వాసీవవు స్తకములు మజియును జనులకుంబరస్పర "చేవ. మొద 

వించి (వాణహింసకుం బురికొల్పుచు నాచరించినక ర్మములస్నియును 

ధూ_ర్తశల్పితమ. లుగాని యధార్థ్యముల- కావు కావు లౌకీక వ్యావ 

హోరిక దుఃఖముల న్మజవించి చి త్తిశాంతిక లిగించి తరింపం జేయుముఖ్య 

సాధనయిగా సవ్య క్తి మతీందియ మహౌరుపేయము నిత్యము పర 

మౌార్థస్వరూపమగు నాద బవ్మామ ను“అగ్వి విరా ే పురోహిత 
మ్” అను 

వ్యావహారిక శబ్దమూ ది న్హావించియు సశరీరచేవతకు శరిరంబన్ని 

జీ పాలయములందు ఏ(గహమ లం _బతిస్టంచియును చేవతోపాసనో 

పాయముగా “మూర్తు ఈ మూర్తులు కల్పించి పరమకారుణికులతీం 

(దియ్యదష్టలు సర్వదెగదు = కార ప రాయణుఎగు మునీశ్వరు లనాది 

కాలమునుండియును వేకవే దాంగ శబ్ద పపంచమును (శ "తస్మా ర్తాది 

కర్మ పపంచమను బన్నిరి మునీశ్యారుల ముఖ్యాఖ్మి పాయము నకల 

జనులును బరస్సర్మ పేమాను రౌగముల పొత్తుగొని కలిఎవెంంఎబ 

వేోయిగా నిహపరములుతిరించుటకేక దా యట్టిచో నహర్చి వముం 

(అ్రతిక్షణము న్మాజుచున్న కాలము నం [బమాదముచే చేవచోదిత 

ధర్మములు సశించునే వో యని వంశపారంపరనృముగా బుము లుచ్చు 

రించిన వై దికశబ్బము లువ్నారణ భేవముచే తేని స్వం వై పరీత్యము 

చేతను బు ములయు దేశములకు భీన్నార్థములకును భిన్నకర్మమ. లకును 

వయాలమగుకీరున ద త్రదేశ కాల పా_తానుసార ము గాం (బవచన వాళి 

ఇాఖ్య భేదము లనంత సంఖ్యాక ములగుటచే క నశరీరుండగు భగవం
త న 

కుపాసనాసెలభ సమ సకై దడజగదుపకార కారృధురీణులగు మునుల 

పన్నిన వాజ్మయమును స వ ములను చేవ తావి ౫ హము 

లను క్షేతములను డర లను స్వార్థపరు లె తమతెమక్రోరిన మై కాళ 



47] నాలుగవ [(పశాశము రక్ 

సుఖసాధనో పాయముల న్ధావ్ంచి సక లద నసమ్మతి నరయ కొంటినోటు 

రాశాసులె తాం బట్టినకుం ే టికి మూ(డేకాళ్ళని యవాంకారవమువు 

శారబదు లతమలోందా మొశరితోనొక!ికి సరిపడక మతభేదవాదము 

లతో. గాట్లాడుకొని తన్నుకొనుచు సూర్వున కావుపాలుగాక బలై 

పాలపాయసము నై వేద్య మొనర్నువారు వరక గాములని నిందించుళు 

పరస్పర బ్వేవ మొదవునట్లు లెలినీ తెలియక మును లేర్పర్చిన దారితప్పి 

యేచారియుం దోంచక తుద కుభయ భమ లగుచున్నారు 

యాదృశీ భావనాయ।త్ర సిద్ధిర్భవతి తాదృశీ 

పూర్వ కాలమునకు దగిన వేద వేదాంగాణారళద్గతు లిస్పటి 

శాలమునకు సరిపడవుకావున నిప్పటికాలమున నెట్లు సకలజనులకుం 

బరన్పర మె తి యేర్పడునో సకలభూతవయ యొట్లుకొనసాగునోయా 

ప్రకారముగా 'వేదార్గమును (కౌతస్మార్తాచారమ. ల నుమార్చుకొ నక 

తీజదు కాలోచితవ ర్రన్రము సమయోచితయు క్రియును సర్వదెన 

నమ్మ "తా చారమును శేసివాం డొరుం సుఖపెట్టి తా సుఖ కడ నేశండు 

పే మిం దియగోచరమగు పాంచభౌతికప దార్థమనియు నావేనము 

మనుజులందుందుట పరికించి యామనుమ్యులు పరస్పర మావేదమును 

గహించిజ్డి ప్ప పినుంచుకొని ధారణముచేసికొని స్మరింపంజేయు చు వృద్ధులు 

వ్యవవారించిన శబ్బస్వయాపమే వేన మని నమ్మవలయును మం (లేము 

(శ్రావణము మొదలగు వేదనామ యేయములనాది కాలమునుండి కునుమ్య 

లందు వ్యవహరింపంబడుట చేతి వేద శబ్ద ములనాదులు” అనికు మా రిలభట్టు 

సిద్ధాంతీకరించెను కాంబట్టియాజెగమునకుంగాని జగమ.నందలి జంగమ 

స్థావర ప్రాణిసృప్టికింగాని మతీ "వేదశబ్బములకుం గాని పారంభ _వవృ్తి 

శాలను నిర్ణయింప జవరితర మును గాదు అనాదిగా సీనరష వపంచ 

నృస్టిజరుగుచున్నది కావున నొక్క వేదము లే యనాదు లన నేల 



$70 జగజ్ల్యోతి 
దే 

సచేతనాబేతనవ చార్ల్షములన్నియును శబ్బస్పర్శ రూ పరసగంధగుణవి కేవ 

ములు సకలపదార్లము లనాదిగా మాజుచు వచ్చుచున్నవి ఈలోక 

సృష్టీకా దిమధ్యాంత కాలనిరూ పణము చేయయందరముకాదు నూచా 

మడ మేరం బాబుచున్న కృష్టాసదియొక్క- సీరు (పత్యం గుళముమేరను 

దేశకాలపా తలంబట్టి మూజుచుండియును గృ ఫ్లై నదియొక్క- స్ జే 

శరనంబడుచున్న ట్లనాదికాలమునుండియు నానావిధముల దేశకాల 

పా తానుసారముగా సచేతనాచేతనవ స్తువులును మతీ వానిగుణ పచ్చ 

తులు వివిధగతుల మాజుచున్నప్పటికానదీ పర్వ కాదినంజ్ఞల జడము 

లకును తృణగుల్మల తావృజూదినంజ్ఞలు స్థావర] పాణులకు కీటపన్నీపళు 

మనుహ్మాదిసంజ్ఞ లు జంగమ _్రాణులకు గందో భాపాదిసంజ్ఞ లు శేబ్దంబు 

నకును మాటకున్నని 'శాల్యయా వన వార్థకడశలందు దేశకాల 

పా తానుసారమ. గాం (బతికమ్షణమును మనో వా క్కా_-యచచేస్ట్ర లను 

మాతు చుండియును మనుప్యూదిదేహథారులు తనుతేనునిర్షిస్ట జాతి 

సంజ్ఞయెడ మూ అకుంట సర్వ దవసాధారణానుభవ మేక చా P కాబట్టి 

వేదాంగములు (్రాతస్మార్రాణారను లుమణీయును లోకము. లోని 

నానాభావలు వ్యవపహోరములు చేశకాలప్మా తానుసారముగా ననాడి 

శాల్యకనుమున మార్పుచెందుచున్నప్పటికిం దమతమవేదవే దాంగ 

సంజ్ఞను _₹తస్మా రృశీష్రాచారసం_వదాయాదిసంజ్ఞను సంస్కృత 

_పాళృ లాదిభాసావి శేమసంజ్ఞను మళీ యార్య న్షుచ్చాదిజాతివి శ్రీవ 

బంట మూజుకున్నది కాంబట్ట ఇప్పటి వేడ వేదాంగములకు నానా 

భావలకు నానావిధ పాణులజాతులనీతులకు గుణములకు చేష్టలకు 

మతీయు నిప్పటి సకఅలోక వ్యవవోరములకు మాజుదలచూవకున్న వి. 

సరిజ్ఞలుమ్న్మాతమే సంజ్ఞ చేశంవప్ప చవనోవాశ్కాయకర్శవ్యనవోర 

వ్షంతేయుం (బతిక్షణము మాజుచున్నది స యపవహాంకార 

మ్యక్లాలము మణీ యఫాంశారము కరీరస్మృతిమూూలముమళఖీయీ దేవా 



నాలుగవ (ప్రకాశము $71 

స్మృతి సుమ వై కంకర వాడా సూత్ష్మబీజిరూవము గాను 

మజీయును స్వష్నజా_గదవస్థలందు స్థూలస్థూ లతర రూపమై యాది 

మభ్యాంతరహీతే మై (తిగుణమయమై యచింత్య వై భవమగు బోలా 

(తిపురసుందరీలీలావిలాస మై వెంయుచున్నది ఈ న్మృతియనంతవిభ 

ములం |బవృతునివృత్తులం జెందు చున్నది కాబట్టి “యావృకశీ భావ 

నాయ్యత సిద్ధిర్భ వతి తావృ శీ” అను వా క్యానుసారముగా చెనరెవరి 

నమ్మక మెట్సుండునో యావిధము సకలవ స్తుత _త్త్వము వారివారికగవడు 

చుండునని సిద్దాంతీకరింపక తీజదు శాయిట్టి యీిలోకములో దేనులకుం 

బరస్పరజ్వేవముంగలిగించి వారివారి నిదాహోార విపోరసాౌఖ్యను.లకు 

భంగకరముకాకుండె నేని యా _స్తీళ్యముశాసీ నౌ _స్తీక్యముశొసీ భార్య 

మతముకానీ మ్లేచ్చమతము కానీ వె దికముకానీ పావండముగానీ 

యే చేశ కాలప్మాతములవనుసరించని మ ెట్టికులజాతిమ తా-చారములు 

గొపనీ రవంె న నిహపరములలోవము కానేవదు కానేసదు “ఆపే 

మావంమవంకృ తా ఛందోభంగంనికార యేత్ * (బతికిన దూరు, 

మానివది మందు మజీయును నకలజనోపశకారక మైనచోో జనా చారము 

'లెట్టున్న నేమి? ఆశలికీర్చినవన్న ము, దప్పిక తీర్చిన ది పానమ్ముతేన్ను సుఖ 

"ెట్టివవా(దు చేన్రుడు జనరంజక మైనపలుకు వేదముజనాను రాగకభ 

మైనది శిష్టాచారము “సరే జనాఃసుఖినోభవంతు” అని యవార్షివము 

న్లోరినవాండు పురుషో త్తముండు 

కేదమనాగా జ్ఞాపకిము_ కుతి యనంగా 'జెప్రలతోఏన్నది 

న్మ్యృతి యనంగా బెద్దలు జాపకముంచుకొమ నియుపజేశించిన నంగతి 
ద జ్ఞ 

(కాహ్మణులు చెప్పినపలుకులు _ాహ్మణములు సంశీ _ప్తకూగా 

జెప్పినపద్ధతులు సూ తములు- “వేదముల కవయవములు వేగాంగ 

ములు ఉపన్యాసములు (పవచనములు- నేర్ప్చంబడునవి సాయములు- 

వర్శనముళలు సకలవ సుక త్త్వజ్లా నసిద్ధాంతములు శాబటి లిఖితరూప 
౨ కిం స్తో శ చు 



§79 జ గబ్ట్యో తె 

మున ననాదికాలమునుండియుం బై వివరించిన వేద శుతిస్మృతిబాహ్నణ 

సూత వేదాంగ పవచన శౌస్త్రువర్శనాత్మక వాజ్మయ మన్నదా లేదా 

యని తర్కిింపంగా లీని జేవుండు న్లేడు_ అతంంతాభావమునకుభూత 

భవివ్య'తా-లముల నూర్చులేనేలేదు ఉన్నదిపోదు లేనిదిరాదు 
కాంబట్టి జనులు పరస్పరబోధ కై యనాదిగా నేర్చర్చుకొనుచున్న 

నామకూపముల గుర్తులుపాధులతోనే జగమువలె క్షణక్షణము 

నానావిధముల మొజుచున్నవి కాబట్టి యిప్పటి లోక మునుమజి 

సకలలోకవ్యవహారములును నామయధాపవిశేవఖేవములతో ననాదిగా 
బా స్తవములై యున్న వని సిద్ధాంతీకరింపకతీ అదు ఈనామములు 

మతీ రూపములు నిదివణకు "చేశశకాలపా తానుసారముగా ననంత 
విధముల మాబుచుమాటు చు (ప స్తుతమాజగముగాయ (బతిష్ష్షణము 

నమమాజువల న్లోంవసీక మార్పు చెంద కిక్రేయనాదిగానున్న విధమున 

నల్ప బుద్ధులు _(థాంతులై “ఇచే. తా” అను మొదలగు చె దికశబ్దము 

లనాదు-నియు నపౌరుపేయములనియును నమ్ముచున్నారు పరమార్థ 
వశయందు వేదములే లేవను జగద్దురు వాక్యము నవల దోసిన 

భాందనుల నేమనవలయను ? “ఛా తాయథా పూర్యమకల్సయత్ _ 

సోఒయంచదేవవ త్తః” అను వాక్యములంబట్టి నామరూవములచే 

నూ తమే నూజ.చున్నదికాని యీలోకవ స్తువ్రులన్నియు నాది 

మథ్యాంత కాలములం దున్న వే 

“నాచై(తవతః కర్మాణి విధీయ _స్తే”అన్ము శుతికి స్వార్థ 

వరత లేక సకలభూతదయాపరుండై లోకోవకారమునవై నూతమే 

(రికెడుపరమ భాగవతున శకెంతమ్మా తమును పసనని పులు తీవ్ర 

"లేవు. పరమభాగవతుని చర్యలన్నియుం జంటిపాపనిచేష్టలవలె 

మనుష్య లై న వారి“ంవతికిని ముద్దుముచ్చటయున్లాక మా నవ్రుమానవు 

“రరాగరతోవా భోగరతో వా నంగరతోవా సంగవిహీనః. యస్య 
జం 



నాలుగవ ప్ర) కాశ ము క్రీ? 

(బవ్మాణి రమలేచి త్తం వంవతి నందలి నంథ ల్యేవ మాళిస్థ కుంభ 

పరిర క్షణధీర్నటీవ, (బవ్మోవలోకనధియం నజజోతి యోగీ” అను 

వాక్యములకు స్వార్గవరత లేక సకలభూతదయామయుండై నవాని 

చిత్తమే (బ్రహ్మృశ్యానపరవశమటగుచేత సట్టిపుణ్యాత్ముని మనో 

వాక్కా-యకర్మము లెట్లుండినప్పటికిని లోకులకు మిక్కిలి నంతోవ., 

కరు లేయగును గాని దేవ హేతువులు కావనియును నంసారవు 

జిక్కు.లలో మెలంగుచుండియును నానామశేములుగల జనులతో 

వ్యవ హరించు చుండియును 'యోగియెనవా(డుతనయంతిస్సునకు (గామ 

(కోధలోభ మోహమద మత్సర ము లంటసీక *శేవల లోకోపశకారను 

కొజికే తనజీవనము గడవునని తాత్పర్యము 

లోకఖ్యవహారము 

సకలలోకోపకారముగా నేను నాది యనువవహాంశారమమ 

కారములను తనకన్న వేటుగానున్న జగత్కా-ర్యములను బరికంచు 

న్మృతియున్నంతేవజకు సంసారులు తమనేరములు దై వముై మోపక 

తమపౌరువలోవముచేతచనే స్వవరవోసికృత్యము లొనర్చ్బుచున్నా 

మనియు మజుట్టి పాపకృత్యములనుండి తమ్ము మటజులించి తమ 

(బతుకులం బరోపకారముగా6ల గొనసాగించుమని పరమభాగవతుల 

సవావానము విడువకుండ వలసినది సకల్మ శులిస్మృతులను నానావిధ 

డదైషకాదై 6తవిశిష్టాద్వెతనా _స్టీశా _స్తీక మతవి వేవములను నమన్వయ 

ముగా సందర్భింపం జేసిన పుడు 'లేలెడువర్యవసానఫలము “అ న్లిభాతి 

(వీియమ్..సచ్చిదానందలక్షణమ్” అను _బవ్మాజ్ఞాన హేత్సువె న సకల 

లోకోపశారక పవ _ర్రనమే "దశ కాలపా_తానుసారను జనుఆందణు 

న్లలసిమెలసి వరస్పర|పేమాను రాగమ.అతోనివా సౌఖ్య ములుపొందుట 

కొఆ కేపరమశకారుణికులుసర్యసములు తవోధనులు సర తగుమునులం 
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మానువ చేవాధాకులై ధర్మాచరణ వ్రతదీక్షితులు కామచారులు 
సర్వన్వతం_తులగు సంసారులవఆ నటిచుచు సకలశా(స్ర్రములం 

జతుర్విధాభినయవి శేవములచే ననాదిశాలమునుండీయుం దమతోకి 

పాటిమనువ్యులకు బోధించుచుం బరతు నాన వర సనక న్లాంచు 

చున్నారు 

ఖు గ్యేవమునందు సూ క్రముల(మం(తములు) అను వాకములు 

(మజంమజలభధారణార్థ మై పరించవలసినవాక్కు-లు) మండలములు 

(గుంటుల్సు వర్షములు (తరగతులు) అధ్యాయములు (పత్యేక 

మొక్క-యంశను.౦గూర్సివ యుపన్యాసములు) అష్టకములు (గ్రంథ 

విభాగములు) కొన్ని సంఖ్యల యొక్క వెరసి మొ త్తములుు అనియును 

తె త్రీరీయకమందుఖండిక ల.._ అనువాశకములు_ (పశ్నముల._ అవ్వ 

కములనియును_ కారకములందు గ థములు_ స్థానకములనియు0- 

గలవు శతపథ_కావ్మణము వష్టిషథ బాహ్మణములు నూాబునటు 

వదియు సధాషయములు కలవి. వతీయును [| పపారకము (నోటివల్ల న 

చేయవలసిన్మ ంథము) ఆహ్నీకము (ఒక్క-దినమ నం జెప్పవలని 

నన్ని వాక్యములు) పరగ్గమ (గంథమ నందలి హద్దులు మొదలగు 

నామము లుకూడ6 గలవు కాంబట్ట క రవిన్యాసమునం గలు గు మూల 

(వాంతచేత సమ్మగముగా నభి ప్రాయము 'తెలియంబడదనియే (పొచీను 

లందటును సకల వేదశా(న్ర్రుము.లు స్వయముగా స్ఫుటముగాం వత్త 

దర్గబోధకముగున ట్లుదాత్తాది న్వరనిశేమముల 'వాజ్మయమొనర్సి 
జనులకు విన్పించిరి కనుకే (శ వణమనననిధిధ్యాన పచారము తొల్లి 

కలీిగనుగాని యామూంగవాంతలు వు స్తకములు 'లేనేలేవు ేవత 

లను వ్మిగహరూపముల చేవాలయములం వగపర్చినట్లు. కేవల నత్సం 

కల్పనులకుం (బతినిధులుగా మేశలు మె దంయినజంతువ్రులను యుద్ద 

వాటములంకు బలికావించివపిధమున (_శబ్బబవ్మామును _శావ్యము 
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చేయ(జాల కల్పబుదులకు మూా(గ జా౭తేఫు_స్తకములం (బచురించు 

చున్నారు ఈమూం౫గ వాంతలవలన నొకప్వుడు విపరీతబుద్దులగు 

స్వార్థపరులు. య ధేష్టమ తానుసారముచేసి కంటికుంచవలనీనది 'సుంటి 

క కీడొనర్పుచుంటయు న్ల నలుగుచుండను నామ 
రూపములు రెండింటిలో నామము శేవల శవణేంద్రియ గావృామగు 

శబ్బమ. రూనము శీవల నయనేందియ గాహ్యమగు నాకారను. 

(శవణేం్యదియము తనశ క్రి కొలంది యథార్థమగు ధ్వనిని _గహించును 

గావి లేనిచప్పుడు న్యినంబోదు గాని కన్ను చీకటి నాకాశవువల్పు 

నెండమావులజల పవాహతర౧గములను మతి యథార్థమ. గా లేని 

దిగంత రేఖను (గహనక్ష శామండలాద్యా కారవి కేవములను వా స్తవ 

ముగా జూచును కాంబట్టి (శవ కేం దియము (గహింపలలిగినంత 

యథార్థవ స్తుత_త్స్వము మ జేయిం[దియమై నను (గహింవంజాలదు 

(శవణేం దియగాహ్యు పదార్థము నిశ్చయముగా రూప బహ్మమనిగాని 

యాకార[ బహ్మ మని గాని లోక కనిద్ధి లేదు మజీయును వాక్కు 

సరన్యతీ జీవి యనంబడెను గాని రూపము సరన్వతీ టీవి యన. లోకవ్య వ 

పోరను లేదు _ళుతి యనియును స్మృతి యనియును _శవణధర్మ 

(వవృత్తికి5 మజేయు న్మనోధర్మ_వవృ ర్తికి నవకాశముకలుగుటచేత 

“| తస్లవ్యః (శోతవ్యో మంతవ్యో నిదిధ్యాసితవ్యఃి అని (శతి 

విధిం చెనూగాని “లిభితవ్యః విలోకితవ్యఖి అని చెప్పలేదు, “_దవవ్యఖి 

అను-వో స్థాన నేరము చేతం బరికించుటగాని చర్మ చత్వువుచేం జూచుట 

యస్ యర్థము కాదు “అశరీరమా తా” అను శుతినిబట్టి (బవ్మా 

మును జ్ఞాన న్నే తముచేం "జెలియవ అను మజతీయను [శోటలేందియ 

మశరీరమగు నాకాశమే కాయిట్టి (_శో_లేర్యదియము. తక్కిన 

యిం దియములవ లె ననిత్యమగు పార్టివము కాదు కనుకనే శబ్దము 

సత్య మనియు నఫౌరుషేయ నమునీయును (బవ్మా మనియును జెవ్నం 
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బడెను ఈజగమునం దశరీరాకాశగుణమగు శబ మొక్క-టియే 

నిత్భనత (పదార్థము లతకి. నస్సర్శయాపరసన(ంధములువ నోవి భాంతి 

కృతము లెండమావులనలె మిధ్య లు. కాయిట్టి (చుతియనంబరలిన 

వై దికశబ్బ్వము నిత్య మపొరుపేయము (బహ్మమసియును సిదాంశీక 

రింపంబడెను సకలవ స్తువుల కాధారమైనిత్యశబ్దగుణముచేతమా తమే 

“శబగుణక మా కాశమ్” అని తెలియంబడీ “ఆత్మనఠి కాశఃసంభూతఖి 

అని జనుల యాా_స్టిక్య మభివృద్ధిచేయుటకై _వతిపాదింపండి 

యె వ్యరికిం బట్టుబడక శేవలబుద్ధిగోచర మైన యా కాశముకొన్న యా 

జగమునకు మూల మెద్దియును "లేదు 

నాద బహ్మము 

“ఆహాతోఒనావాశేశ్వేతి ద్విధానాదోనిగద్య లే అక్మా 

వివక్షమాణోయంమన _వేరయ తే జీవాస్థం వహ్ని మాహంలి సజాత। 

(పాణాన్ సేరయతి మారుతమ్, పావకః , చరిత స్సోఒధ(కమాదూర్థ్వ 

మధశ్చరన్ నాభిహృృత్కంర మూార్గస్ను పార్భువతిస ధ్వనిః యోగ్ని 

సంయోగా త్తన్నాదోఒభిధీయ తే. సకారం |పాణనామానం వకార 

మనలం విదుః వెతన్యం సర్వభూ తానాం నిర్భృతిః భోగ దాత్శనాం 

నాద్య్బహ్మ తదానంద మద్వితీయ మ పాస్మ హే, అనాదినిధనం 

(బవ్మాశ్బత_త్త్వం యదక్షురమ్ వివ_ర్ద కేఒర్థ భావేన (వ్యకీియా బె! 

తోయతః” నకలజగ త్యారణమగు నాత్మ పలుశనిచ్చగించి మనస్సును 
(బే గపింప మనస్సు జరశాగ్ని నాయగ్ని (పాణవాయువు న్లదలింప 

నాదమువుక్లైను నకారము | పాణవాయున్రను వకార మగ్నీని చెలు 

వును గనుక కాణాగ్ను లనుండి నాదముపుక్షైను “చ త్యారిశ్ళంగా్రు 

కా ఒస్య పాదా ద్వేశీ నే స_్పహప్తాసోఅస్య (తిధాజద్ధోవృవభోరో 
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రపితి మహో దేవోమ ర్వాన్ ఆవి వేని నిర్దుణమగు పర బవ్మాకు 

“తది క్షత” అనునట్లు పలుక నిచాగుదవయగా నాయిచ్భ్చాశ క్తి 

మభ _స్తత్తగమను _బేనేవ నామనస్సు జరరాగ్నిం | బడ్వెలింక లగా 

నాయగ్ని గాలింబుట్టింపంగా నా పాణవాయువు (క్రమముగా నూర 

మఖమె నాభివాదయకంశముఖ ములనొ రసి మనువులకు వెఖరి 

యనుధగనిని బుటైంచెను ఈనాద మాహాతమనియు ననావాతమనియు 

"రెండు విధములు యోగులు మునులు మాత మనానాతనాదమగు 

పరావశ్యంతీమధ్య మాఖ(లచనెస(గు ధ్వనిం గనిపెట్టలగలరు | పాకృతు 

లగు మనువ్యులు కంరనాదమునుమా( తము వరికింపలగలరు సమస్త 

భూతములకుం _శూణను సకల పాణుల కుల్తానక రము నిత్వసతం 

ము లు గర రాక మలు నీనావ బహ్మమే యీసమ స్తజి(మ ను 

మటియు  సర్భజగత్మా-రణము నగుచున్నదని వరమయోగుల 
సిదాంతము 

థి 

నామము _ ఆఖ్యాతను _ ఉపసనర్ష. నిపొాతీ ములను నాల్దువిధ ము 

లయినపవములు నాల్దుకొమ్ముల - భూత భ విమ్యద్వ రృమాస కాలములు 

మూ6ండును పాదములు. అనావాతేము. ఆహాతము అను చెండు 

విధము యిన కార్భ కారణరయాపములై యనిత్యేములగు వర్గాత్మక 

ధ్యనియును శ్రేవల శభాత్మకనిత్యభ్యనియు ననురెందుతలలు-. వడు 

విభ క్తులను చేడుచేతులుంగలిగి. ఉరము కంరము శిరిస్సు లను 

మూాడుసాకముల నటంబడీ భకాభీవ నంపద౭ను వరి ంచుచు మరుల 
థి ౧బ — "ల యె అతి 

కన పన నిత్యమై నిరవయవమెన శబ్ద ఒహ్మము 

చు, సంయం వకానమానమెయ న యొక్క-_ తెజస్సు స్వయం వకా నమై యలరుచున్నది కాయట్టి 

శబ్ద బహ్మము కాకా రాదిహల్లులతోలగాని అకారము మె దలగ నచ్చు 

లతో౭గాని_వాంతమూలమునగానిమ జెట్టిగ రులుతులతో. గానిమ జెట్టి 

చునో వాక్కాయ కర్మము. లతో 6గాని వెల్లడంప సశక్య మైనప్నటికి 
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మునులు లోకోపకారమున కె యలతీందియశబ్బ బవ్మామును జీవునకు 

వి గవామున్లల్సించినట్లు నాద్యబవ్మామునకు వేదశునువిి వామును అ చిం 

గల్పి చిరి శాఖా గచంద్రన్యాయమం గా 6 జం్యద( వగవడినవిమ్మటనే 

శాఖన బట్ట చందసి జూచితి యాశాఖ మతి ని వ యోజన 

మువేక్షణీయము ననానశ్నకము వ్యర్థము మణీ యన్నప్పటికి శేసి 

వస్తువుతీరున నయిపోవునట్ల “తి చకవునేర్సు సిద్ధించిన విరాంద 
టనమాల గుణింతముల నభ్యానము బొ త్తీగామానుకొన్నట్టు లోకోప 
కారక్రస్టత్పవర్తనము కొనసాగి“కొలందిని నావ బవ్మాము యొక్క 

బొన్ములుగాంజేయంబ మేన -వేవ వే శాంగముల యక్క టట పరమభాగ 

వతులకు మిగ్ధయెక్కి_సవారికి ఎటీ ఎచ్చెనతోం బనిలేనట్లు వుక్కిటి 
వురాణముల వేవవేదాంగశబజాబముతో నవనరము లేదు 

తరణోపాయము 

“నాలుగ కొమ్ములు మూడ కాళ్ళు రెండుతలలు వడు చేతులు 

గలిగి మూడు తేటి(గుల గట్టంబడిస మవోడేనుండని పరొ్కొాానంబడిన 

యెద్దు మానిసుల సాలయినది అట్టి యె ద్దగ్ని యని పూర్వ 

మానూాం౦ంనకుండును శబ్ద మని వైెయాశరణుండును (బతిపాదించికి 

శృంగపాదశీర్ష వా_స్తవృవ భశబ్లను ల య భేస్టార్థము ఎ చెవ్వుటయును 
జడములగు నగ్నిశ బములం జీవడంతువుగాం (బతిపాదించ టయును 

కపి గాని _థాంతుడం గాని చేసినకల్పనము7 ని వాసవ 

మగునా ? అశరీ రాత్మకు బొమ్మకట్టి యుపాసనాసౌలభ్యముకొఅకై 
లోనోపకారప రాంకణులు నగ భూతదయాజరు ల పరన్పర_పేమౌాను 

రాగములతో మనుష్య లనోషన్నసాఖ్యకారు'లై. [ బమేకుట కై స్వర్ణ 

వరఫాదూ, ర్యలోకములను _బాహ్మణక్ష [లియా డిజాతులును (_దబ్రహ్మ 

చ క్యా ద్యాా శమధర్శములను వ వరికి చ్చ వేద వే దాంగచోదితక ర్యా 



నాలుగవ పికాశము 87 

చారనివ్లనం|వదాయ.విశేవనుల గల్సించినార - శకాచోీటముగాం 

జూటిచెప్పకతీఅద.క దా ? కాంబట్టి స్వాద్ధవరతమాని శీవల లోకోప 

కారమకొణఆె మా! తమే _దైతిశెడుసజ్ఞనులవలుకు రే పేదమ ల. వత 

వార౭నడువడియే వేదవోదితధర్మమవ౨ి _ సిదాంతీ రింపకతిఅద 
తానన భవించినశబ్ద్బస్పర్శరూ పరసగంధమి లాతై సక వేద్యములే గాని 
చతుర్విథధాభినయము. ఎచేత నెకైెయినినువా స్తవముగానున్న తీరున. దొ 

విన్నధ్వని తాం గన్నరూపము తనకు. దాంకినగాలి తాం దిన్న చపి 

తా మూర్కొ_నినతావిం బరులకు. చెల్ప చెవరికిం దరము గాక 

వోయినను శాఖా|గచం ద్రవత్తుగాం _బత్యమాద్మి పమాణములచేవస్తు 

తత్త్వము న్లోొంతవణుకు సూచింపవచ్చు సని తిలిసినసర్వజ్ఞులగుముళులు 

పామరబోధశె వేవ శాస్ర ములంబన్ని వానివలన జనులకు. |గమ్మ క్రను 

ముగా నోనిమా ౬ గుణింత మభ్ళణంనంజేసి బాలురకు వాచకము 

పట్టించు బడిపంతుళ్ళన లె సనాది కాలమునుండీయును మ ౫న నిజుప్కా 

బారవండిత నామములతో బాలురకు వస్తుత_త్హ్వజ్ఞానాభివృద్ధికై "చేశ 

కాలస్నా తా ఎ. వారమాగాం జతుర్విభఛాభిన యవి కేఎ ములం (బకటించు 

చున్నారు ఆయభినయము శే వేవ వే దాం గాద్మి గంథరా వక వాజ్మయ 

మును జీ రాలయాదిఏవ్య క్షే తములు వివిధయజ్ఞములు నను స్త శెతి 

స్మార్తకర్మ ములు సకలచేవ్షలును నానాజాతిముతాచాకములు విపిధ 

న్ సములు ముతత యం తేములు చముటీయు జగమందలి మనువ్య్యు 

లరదున్న నాగుమాక వి శేవములన్నియును అన్నియున. ఈలోకము 

లోని నాశాప డార్గము ౫ జడ ములు చేతనములుజంగమస్థావర _పాణులు 

నానావిధకు "ముల. జాతులు కర్మము లాణారను లు చేష్టలు -వేయేల 

వమనోవా క్కాయక ర్మములు సశరీ రాశరీర ప దార్థములన్ని యు ననాదిగా 

స్థూలసూక్ష్మున (కావ్య కదశలతో నానావిధములసృప్టిస్టితినాశ ములుం 

(బతిక్షణము మాజుచున్నవి జనులన్ఫో న్య చ్వేవములత్ 6 బర 



కీరీ0 జగజ్షోంతి 

స్పరమువోనిచేసికొనుట యధికముగొ వెల్లడించు కా౭ముకి లి కాలము 

జశులు పరస్ప రాను రాగముతో సంతు స్టాంతరంగులు గానున్న సమ 

యము కృతయుగము స్వ భావముగా బుతువులు మాటుచున్న 

విధమున నొక్కొ-క్క్- సమయమునందు జనుల యాణబార వ్య వహోరము 

లొకొక్క_తీరుగా నుండును కృతయుగము సకలజనాన్యోన్న(-పేమాను 
రాగనంతోవములకుం బంటకాలము కలియుగము జనులకుం బరస్పర 

జ్వేవమునొదవించు గొడ్డుకాలము సామదానో పాయములకంశ్సె 

నిహపరతేరణో పాయముల. మతి లేవు మునుపులేనివ స్తువు కొ త్తగా 

నిపుడు కలుగుట కుం చేటికొమ్మువ లెనసంభవము అత్యం తాభావవదా 

గ్ధృముకాల్యతయమందునత్యం ఆ" భావ మే వా_స్తవమగు పతివ స్తువునొక 

పవాతవ 9 ననుసరించి యనుక్షణము నానారూపముల మౌాజు 

చు డును చెనిచేతమా(తము (గహింపవగినధ్వని _(వతిక్షణ మెట్లు 

మాతుచున్నను నయనేందియ్మ గానా మెన్న (డు గారుంట సహాజ 

వా సవపదతి 
— 0 

కాల్పనిక జగ్ప్త్త్తు 

సవాజపద్ధలికి వ్యతిరేకముగా నెట్టివిద్యాంసుండునడువ నేరండు 

ఇవితో రూపమును మజియుం గంటితో శబ్దమును బరికింప నెనరికిం 
దరముకానట్లు పంచే [బర రల (పాకృతమానవు లతీందియ 

వషమలు భగవంతులగు గౌతమవా, సాదిమవారుల. లోకోపకా శారమె 
(య లు శ ఎ Ppa 

శాఖాచం దన్యాయముగా బోధించిన వేద శా(స్రుములయభి పాయ 

మున (వాంతఫపు_స్తకముల మూంగనంజ్ఞ లచేతను మ౭కీయును సార 

పరు లె యిం దియవివళ లై యల్పజ్ఞుల తామున్న సితి మజు6ంగు వెటి ఇలా ఓ... బో థి లు 

కరాటికొ ఆకుదంభ వేవములతోోభూ సురులము శ్లో తియులము బేవ్రండు 
నా కగపడుచున్నాండు మేను చదివినవియీ వేదములు మేము 
"వెల్ల అలా 



నాలుగవ (వశాశము ఫక్! 

బోధించిన వే శా(న్ర్రుములివిగో యీవు స్తకము లీ వా(తలీ ంథములు 
(బహ్మానిరచితములు (బహ్మావు-ఖమునుండి మేముమాత మూ డిపడీ 

నాము మేము వేదశా(న్రుపు స్తృములుతిరుగ.వె చుచు నుక్కుమూసి 
కొని యేమేమో మరం తేతేం(తేములం బనిగొనియందుము మేము 

స్ టం (బత్యవాము న్మమ్మాజు ముసిలగవ మితరుల స్పృశించమ. 

మౌాదిమడినీరు మాదిమడియగ్ని మాదిమడి గాలి మేముమిక్కి-లివవ్ తు 

లము మామం తమహీమచే లోకము తః (కిందు చేయంగలము 

మొ శకాయశలిచాధ లేకుండ జేసవము మాయింటిలోని తినుబకిపచా 

ర్థము మాయింట నుంచివేయుండు మేము వీరాథికారులయు మేము 
యతులము మిమ్ములను మేము దీవింతుము మాయాశీ ర్యావమున 
కభీష్టసిద్ధియగును మేము వుణ్యాత్ములము | శో, తియులము శిప్లా బార 

పరులము మాకులము పవి తము మాశరీరము పవి తముమాజన్మము 

పవి తముమావంట పవీ తము మాకుండ పవి తము మూాయూవీది పవి 

(లేము మే మాడుమాట మే BE మా నడువడి యంత 

యును వేద-చోదితధర్మ మే” యని కనులు మిటకరి చుచు నానావికా 

రములుగా జాట్లు బోట్లు క్ట్లు డాల్చి యాగములమివతో చామా 

వారము నెవమున మవ్యమాంసాశనులై వళువులం జంపుచుం వామ 

రుల బెదరించి [ప్రయోగ వే త్తలమసియుభూత వై ద్యులమనియ. తా మొ 

నర్చు సకలకర్మములు "వేద్య పో _క్షములని సారకాయలునణకుచు వంచ 

కులై దంభవేషవములతో ని డాహోరవిహోర సౌఖ్య మాసించిస్వకుంట ౦బ 

పోవణముకై తఠ౭టాల. పడు దుర్ణనులత్రో నిండినకా౭ ముక లియుగము 

తామా సల్పినమంచి నేడ చెళ్గులలోం బెట్టి యెవ్యరికై న నెజుంగవట్లు 

తాళముబిగించి మజీయును వమచేసినచెడుగునేరములశై బహిరంగ 

ముగా నేడ్చుచు తమయపరాధము లందజియెదట నొప్వుళొనుచ 

స్వార్థివరత లేక సామడానములను రెండు పాయములచేతమాాత మే 



వ 0 దగజ్హ్వోతీ 
దే 

పరుల కుపకార మొవర్సి యొరులసుఖ పెట్టి తాము సుఖపడు చుస్ఫ టిక 

వణివఆె స్వచ్చమైన తమయంతరంగమును సరగ జనులకు న్వెల్లడి 

యొవర్చుచు “మూాథు ఎ మిర్మ డియవి వశులము కించిజ్ఞులము మావలన 

నగుచున్న లోకోపకారకములగు మంచఛిపనులకు జగత్కారణమై 

సర్వశ క్రి యె భ_క్షవత్సలుండై న "చేవుండే మూలమ. మా చేయు చెడ్డ 

పనులకు మాదువుది త్రమే కారణమని” చాటుచు సిమ్య-పటు లై సర్వ 

భూతవయాపరులై న పరమభాగవతులు లోకమున  మెండుకొన్న 

కాలమే కృతయుగము కృతయుగమున లోకోపశారక వేదచోడిత 

ధర్మము శీవంము జనులనడు వడియందు మా తమే కలదుగాని వాంతల 

లోను బుస్తకము.-లోను వాజ్మ్బయములో నెంతనూ_తమును లేదు 

లేదు కలియుగమునందు లోకో వకారమగు వేవచోదితధర్మము 

ఫు స్తకములలోను (వాంతిలలోను వాజ్మయనుందును మా తమేకలదు 

గావి జస! (వన్నర్తనసమం డెంతేమా తేము నేదు "లేదు గాబట్టి దను 

లకు భూతవయ ఎ న్నార్థ త్యాగమును బరన్పర పమానురాగములను 

బుట్టింప నేరక లోక వంచనో పాయక ముగామా._తమే యున్న పు స్త 

ముల _నాంతెలు న ముగా మునిదృష్టములు ముసి వోక్ర్రమ 

లయిన వేదశా(్త్రుమ. 'లెంతమాతము నావు కావు- స్వార్గపరతను 

మోసమును జనులకః౦ బరన్పర బ్యేప కారణ మతములను భూతహిం 

సను (బతిపాదించుశబ్ద ములను వెల్ల డించ్చు ంథములు వాంతలుపుస్తక 

ములు హీంసాకేరములు హాత్మ కెర్పడినయా యుధవి శేవములు గేవల 

దుర్గనక ల్పితేమి. లని సిద్ధాంతీకరింపక తీఅదు సీఆదు న నే 

“బతుకు (వీయంబగుం _బతిమనుమ్యునకు (జతునకుక ౦ కుం 

(బియంబు పరువు శూరునకు” శూరుం డవగాం దనశరీరకస్థ ము 

లెట్లన్నక్సటికి సక౬లోకపకారకమగు మర్య్వావనొక్కి.ంతయువనతి క 

మించకున్నసజ్ఞనుడు తా నొనర్పుచున్న నకల లోకోప కారక హా 
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నద్ధర్శవ_రృవస్వరూవమైన మర్యాదకు భంగయొదవినపుడుమజి బతుక 
నొల ని దృఢ వతు౭జే శూరుండనందగువాడు అనాదిగా గత 

యుగమునుంజి కలియుగము ముదిగికకాలమునకుం (మ్మ క్రమముగా 

మందుబుద్దులనోళ్ళ బొత్తిగా నవస్యరమైగన్యరతో ఒప రాథాత్ ౫” అను 

నట్టు వివరీ తార్థక్య పాళ్ళ తాపరిళద్ధ శో తియమ్మన్యల కీ నకంఠముల 

వెలువడి మ్లేచ్ళితములై (గ్రహ్షమైన వేదశబ్దకు లు కృతి మూులవలె 

నతీం(దియ్మ వన్దలగు బుము బకచేనించిన యపౌరుపేయనిత('వేదశబ్ద 

ములు కానేరవని మమ్మాటికి న్నొక్కి వక్కాణింపవచ్చును ఉదా 
త్రాదిస్వరరాపకవ జ్ఞాతిస్వ రజ్ఞానహీనులు “శుతిర్మా కాలయఃఎ తా” 

అను నట్టు తలిదం డుం శుద్ది లేని యరనికులు పళుమవూరణ చాగరుణ 

కర్ములం ఇర రత్యరులగు ధూ రె పల్కు_లన్ధాని (వాంతల నాని య 

పౌరుపేయయనిత్య_శుతివాజ్యయము వెలువడు నేసోవి- ధ్య_ ప్ల వేత్బాగ లే 

(నీటగుండ్లు మ ఇుంగు బెండ్లు లేలును) కాంబట్టియిపుడు పరింపంబుడు 
నప్గాని (వాయంబడినవి గానె చవేయంబడినవ్ గాని వై దికశబ్బములును 

గావు వేదాత్తరములు స్తావు మజతేయు నేవచోదితకర్శ ములు నావు 

కాన్ర.ఇప్పటి|శో|తియమ్మన్యులు |వచురించు వేవవేదాంగము లకీం 

(దియ్మదష్టలగు మును ల పబేశించిన యపౌరుపేయనిత్న వాజ్బ యము 

కానేకాదు సజటొక వేళ యుగ్యజు స్పా మాథర( వేద వే దాంగముల 

పోలికగా నెండమావులిటివలె ఛాంతమతిక ల్పితములయినవ్చటికీ 

చేవజేదాంగముల కీలోక వ్య వపోరముసంబంధ మెంతమా తముశ్లేదు 

చేదెవేదాం(ను లు కేవల పరమార్థబోధక ములు గోవకః శబ్దః సుమ్టు 

విజ్ఞాతః సాధుసం పయు క్తః న్య నలో కే కాముధుక్ భవతి” అనుట 

చేతను శ్రుతి వకారము స్యరోచ్చారణ మొనర్పుట (బవ్నాకి నం 

దరముకాదనటచేతను సుంతయు సీనూయవేద వేదాంగములతో 

నిషటిజనుల కవసరము లేదు లేదు “త్మ కామ్” అనుచోం బ్లుతన్వర 
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మంట కాకిఠరాంతతోం. బ్లుతస్వరము సరిపోలునంట ఒక్క-మ్మాత 

యు చృరించుకాల మెంతో రెండుమవూ త లుచ్చరించుకాలమెంతో మ+శశీ 

యారెండుమా తలం యుచ్చారణావ కాశము విరామరూవమగు లయ 

యెటిదో మూండుమా తల స్లులీస్యర మెట్టుండునో గ తాను౫లికు లై 

తమలోందాను. మేల్బళీ యనుకొనుచుంవమ _వవచనమే నరిచశదని 
యొండొరు న్మెచ్చుకొను “నంగీతముసకు నేను సౌందర్యముసకు 

మాయప్ప లొట్టియి” యని విజ్ఞపింగు గార్షభమువశెం లోకులలో 

దవ.జాతి కేస్టత ల్మెచ్చుకొనుచు. వసతో సరిపడనిమనుమ్యులు బహి 

మ్మృతుల. పొమండులు మ్లేచ్భులు నంకరులు జాతి భమ్టులను తుంటరి 

| శో_తియమ్మున్యుల చేమసబలయును? ఆకాశమునకు ముకోో.ణములు 

క్రబ్దమునకు (వాలు వాస్తవము. లగునా ? పరమార్థమును మనున్స్యులు 

సంపాదించ. కొనుటకై తగివసాధనములగు వేదవేదాంగముల కనాదిగా 

నతీం దియ్మ దష్టలగు బుములు ధ్వ”-_వాంత మొదలగునంజ్ఞలు మనో 

వా శ్కాయకర్మమ. లచే ఎంసారము న్దరించుటకై నానావిధశబ్దవిశేవ 

ములులివులు మతీయుం బంచేం దియ| గావ్యాములగ నానావి ధసంక్ఞా 

భూపములును సకలజనోపశారపరాయణు లె చేశశాలపా కాను 

సారము వివిధ పద్ధతుల 'నేర్చర్చిరి -వేదవేదాంగములను లోకవ్యవపోర 

ముసకు సాధ్యమయినంలేమట్టు కుప యోగించురీతిం శేవల ధ్వన్యాత్మక 

మగు_ళుతిస్వరజాతి_గామమూ ర్భనావిశేమము లను పరించుటకిొఆకును 

కళా రాదిహల్లుల నకా రాద్యచ్చులను గలపద వాక్యములను నాసావిధ 

లిపివిశేవములను శరీరావయవచాలనాభినయకర శ్రవి శేవములను నానా 

విధకార్యసాధకయం, తకం తవిశేమములను జేశకాలపా తానుసార 

ముగా జతుర్విధా భినయము లుపజేశించిరి 
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ఆ ప్రవాక్యపమాణప్పితి 

కొందబుమనుమ్యు లనో్టోన్యముం వమయూహం బెల్పుకొను 

ధ్యనులు గాని శరీరావయవ చాలనసంజ్ఞావిశేవము ల. గాని మజేచేమ 

లయినలగాని శబమూలము౫6గాని (వాంతమూలనుగాంగాని మచే 

సంజ్ఞలచేత నై నంగాని మునీశ్వరులుకూడ సర్వ జవ వేద్యములు గాం 

గావించ నసాధ్యములయి యున్నవి పకా పశ్య స్తీ మధ్యమము లను 

నావశబ్ద విశేషములు యోగిమా తె క వేక్యమ.లు, మనుమలు 

తవమలోందా మన్యోన్యోహలం "'బెల్పుకొనుట కై తమకంరస్వ్య రూపక 

చెఖరీనామశబ్లముమా(త్రమే తజుచుగా మతీయు హస్తావ్యవయవ 

సంతాడనాదిశబ్ద మఖ. దుగాను నరవ్యంజన లీఎపిజేవములతో. 

దజుచుగాను మజి యాంగికాహోర్యసా తీ కాభినయముల చే నరుదుగా 

"బేశశాలప్శా తానుసారముగానుప యోగి చుకొనుచున్నారు శీవలపర 

మార్గసంపాదనై కసాధనములగు వేదవేదాంగములుమా। తమే యుప 

యోాగించునవుడు మన్యు పదిస్ట పద్ధతు లపయో గిం చుకొనకతీజదు 

కొని యిీలోకవ్యవపహో ర మునకు జను. న్యోన్యమ. తెలిసికొ నంవగిన 

శబ్దము లిపి మొదలగు చతుర్విధాభినయవి కేవ నులు జేశకాలపాతో 

చితముగా సకలజనరంజకము యేన ముగా నువయోగించుకోొ నక 

కీజదు వేద వేదాంగములు శేవంపరమార్థసంపాదనై క సాధనములు 

గనుక జనులు మును లేర్పర్చిన పద్ధతుల (స కారము "వేదములు 

పరించుటయందును మతీయును వేవవోదిత_శతస్మా _ర్తకర్మము 

లాచరించుటయందు నడువక తీటదు సర్వభూతదయాపరుండును స్వార్థ 

తాాగియు సర్వలోకో పకార్యవతదీక్షి తుండు నగుపరమ భాగవతుండు 

మూ్యతమే -వేదములు పరీంచుటకు(గాని (శ "తకర్మమ. లాచరించుటకుం 

గాని యధికారి కాంగలండు పునాది దిట్టము లేక గోడ నిలువనట్లు 
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స్వార్ధపరతమాని శేవల లోకోవకారక్ముగాం (బవ ర్తింపజాలని 
కారు కోధలోభమోహమవమత్సర ౫ సుండగు ధూ ర్తువేయు వేద 
పాఠము _శెతకర్మ కూలిధ్య సముఎగుటకు వోడులోకపోనింగాడం 
జేయకమా నవువా నవు అనాది కాలమునుండియు నిదివజకు మూూండ్తు 

లోకములో గడించిచూడం గా నా_ప్పవాక్య (వమాణమువేత 
మా(తమే జేరొ-నందగిన వరమభాగవతులు పదునాల్లురు తేలి 
అనగా చేవాధారు! లో స్వార్థపరత లేక శేవలలోకోవ కారముకొ అకు 
మాత మే బతుకుజీవులసంఖ ప రార్థనంఖ్యలోం బరార్థన ఖ్యా కౌంశ 
మని యూహీంచకసీజదు నద్బోధ చేయంగాంయవే కుంగాం గొొంవ తెన్షం 

వరించరా యని పరమకారుణికులె న మునులు వేదవేదాంగము 
లనాది గా స్థాలసూత్ష్మ కారణ జేహాధారుల కనాదికాలమున౦డి చేశ 

కాలప్మా శానుసారము బోధింవుచు రాలా నిప్పటికి వామే వాదుల్లు 

(న₹వ్మాణులలో దెనకాదులు త&(తియులలో వీదు రాదులు వైశ్య 

శూదు లో ధర్మవ్యాభాదులు మైచ్చులలో హనుముచాదులు 
మృగములలో శుకోలూ కాదులు పత్రులలోనజగ రాదులుసరీసృపమ్లు 
లలో మిక్కిలి పగిపుతి సంఖ్యాకు లాప్తవా క్య_పనూై క వేద్యు 
లయిరి అశరీరులు మున లు బో ధై కన్యరావులు సూర్యాది గవ 
ములు నక్ష తాదిఖగోళముల. సమ్ము దవర్యతనానా జడచేతనాత్శక 
మగు భూగోళము మతి యిందియ్మ గావ్యానుగు సమ _స్తజేగమును 
(మ్మ కమముగాం (బళయకాలను న నాశాశమనం బరమాణురూప 

ముగా లయముశెందుచు భగవతే కల్పమున మొదట నాయురాభము 
గాను బిదవ నగ్నిరూపము గా నవల జలన్వరూవముగాను దుట్టతువకు 
భూమిగాను బొడచూవు చుండును శబ్బ బవ్మా మాశాశమను 
నుపాధితో నచ్చి దాన దలశ్రణమె శాన్వతమై యున్నది ఆకాశము 
నకు(గాని యాయా కాళో పాథితోనున్న్మ చె తన్యస్యరగాఫక్షమగు నావ 



సాలుగవ ప్రకాశము కీ? 

(టహ్మామునకుంగాని యుత్ప్తిస్థితినాశము లెన్నండును లేవు వై తనా 
త్మకమగునాద్మ బహ్మ మేయీన ర్భజిగ తార ఎ నూ ూల కారణము 

నాద్యబవ్మా మేయీజగ దూవముగా నాకాశోవాధియ ౦ దిద్దవందు 

కొండవ లం బితిబింబీంచుచున్నది 

న్యక్తావ్యక్తజగ తృృష్టి 
అద్దము కొండయొక్క- వా _స్తవస్థితి నగవర్చ లేకున్న ప్పటి 

కాకొండ యనువ స్తువొకటి యున్నట్లు సూచాచేయంగలిగినట్లు 
మనోరూబవకమగు నాకాశము తనయందు దగ్శ్యదూపమొగాయ (బలి 

బింబించుచున్న చైతన్యాత్శకమగు నాద బహ్మ  కునవ సువొకటి 

నచ్చిదానందలక్షణమ యున్న వని మ్మా తేమను సూచించుచున్నది 

ఆనాదబహ్మామే చైతనృరూవమై పంచభూతములందు నెజ్త్రగం 

గాలిచినయినపగుండుసం దగ్నివలె నంతటనాకాశము నందు గూక్లూ 

వ్య _క్తనీతృ కారణరూపము గాను మజియును పాయ్య్వగ్ని జల పృథు 

లందు స్థూలవ్య క్రనిత్యీ కార్యరూపము గాను వ్యాఎంచి యున్నది 

“అతతి వ్యాప్నోతీ క్యా త్మా” అంతటను వ్యాఎంచుటచేత నాత్మయని 

సంజ్ఞ త నున్నది వాయ్యగ్నిజలపృథివీ పరమాణువుల పరస్పర 
నంయోగవి శేవము ేతసీ జగ తృృష్టిస్థితులను మజీయాపరమాణువుం 

పరస్పరవియోగవిశేవముచేత  నాకాశమందు నానావిధ పళయ 

స్వరూపళనాశమ.ను బొందుచున్నది వాయు వగ్నిగా నగ్ని జలము గా 

జలను భూమిగా నేర్పడుచున్నకొలంది చె శన్క్మాత్మకనాద బహ్మము 

స _త్త్వరదె _స్తమను లను మూండుగుణములచే నానావిధముగా మాటు 

చున్న వాయ్వగ్ని జంపృథి వ్యాత్మకశరీరములందు గవలాడు చున్న 

జలవుందలి సూర్య బింబము వలె. జలించుచున్న ట్రగపడ. చున్నది 

వాయు వగ్నిగా నగ్ని జలముగౌ జలము పృథినిగా మాూటుచున్న 
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కొలది చైతన్యము (తిగుణాత్మకభూతో పాధుల పఫుం(స్ర్రీనపుంలింగ 

విశేపాకారములతో నూయోపాధియనంబడీన పంచభూత పరస్పర 

నంయోగవియో గఎ శేవములందుం (బతిబవింబటించుచున్నది చైతన్యా 

త్మకమగు నాద బవ్మామే శివుడు (తిగుణాత్మకమగు మాయా 

స్యరూపకాకాశ మే శక్తి కాంబట్టియే 'శివశక్రాాత్మకం జగతీ ” 

అని (పతిపాదింపంబడెను సూర్యకిరణము చేతం వ_పమగు చున్న 

నీటిబొట్టునంద ను మజీ యింటికొ ప్వుదొలకనుండి నట్టింటంజొచ్చిన 

సూర్యకిరణ మందు సనేకాణువులు చలించురీతిని పం చభూ తాత్మక 

మగుభామి జలము నుండీ పొడవూవీనతోడనే (తిగుణమయ పాంచ 

భ్లాతికశరీరములతో వుంనపుం( క్రీ లింగవిశేషాకారములతో మిగుల 
సూక్ష్మములయిన కీయ లొదవి నానారూపముల జననస్థితి నాశము 

లందుచుండును శివశ క్తులిరువురుత్చ _ల్తీసితినాశములు లేని జగ త్కా 

రణములు నీవశ క్తి సంజ్ఞ కా త్మాకా శాన్యోన్యసంపర్క_ము న నీపంచ 

భూ తాత్మక జగత్సృ్టిస్థితినాశము లగుచుండును జలము భూమిగా 

మారుచున్నకొలం:దిం బంచభూ తాత్మళశరీరో పాధివి కేవములన్ని యును 

నానావిధజంగవస్థావ రాత్మక జంతుజాలముగొ నుద్భవస్థితినాశము 

లందు చున్న వ (లిగుణాత్మక పాంచభా తికశరీరములన్ని యును పుట్టు 

టకుం 'బెక ంగుటకును మజీయుం దవనయంబే లీనమగుటకు చె తన్యా 

త్మకశివశ కులే మూూలకారణము ఆత్మాకాశమ లస్భరూవులగు శివ 

శక్తులకు నిక్క_మ”గా నగ్నికి నండికి వ స్తుఖేవము లేనట్లు “పణ 

గుణినోః శ క్రిశ కిమతోర భేదాత్ ” అనునట్లు భేద మెంతమ్మా తమును 

లేనేలేదు ఉపాననాసాలభ్యమున కై యీజగత్తునకు నాతాయణుండు 

భిన్నుండనిమా[తమే చెప్పంబడెనుగాని “*అత్మె వేదగ్ంసర్వమ్” అను 

కీతున శి వశక్వ్యాత్మకమగు నాద్మబహ్మ మే యీోసమ_స్తజగ తను 

నీద్దాంలే'మే సర్వమ.నినమ్మతము జలము భూమిగా మాజుచున్న 

కొలందిం చాంచభ్గరతిక తిగుణమయో పాధులత పుంనపుం(శ్రు 
ఫ్ ల్లు 
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విశేపాకారములతో నెనుబదినాలుగులక్ష లజీవ రాసులు భూతత్య మును 
బట్టి స్వక ర్మానుసారముగా కీటకపశ్నీ మృగమనుప్యాదినానాజంతువు లె 
భూగోళ మునందు కొన్ని చోట్ల (హ్రీవుంవపుంధాపములతోం 'బెరింగిన 
కొలందిం బరస్పరసంవర్క-సంయోగవి కేమముచేత మట్టి చెట్ట.నుండి 
దిగినయూడలు చెటుగా.. బరిణమించుచు శతయోాజనషకమితమగు 

నడవియంతయును వటవృత్ష మయ ము కావించునట్లు ముట్ట మొవట 

'నెవరినుట్టుకు వారు సతం తము సవాజముగొ FST w 

హాపములనుండి మనుష్యూ కారములం బరిణమించిన (స్రీలు 

పురువులుం బరస్పరసంయోగముచేత మట్టి చెట్టుడించినయూడలు 

మతే చెట్లయి తాము తిరిగి చెట్లు గాం బరిణమించందగిన యూడలం 

'బెట్టుచంవమున శివశ కులు వేజువేజుగానుండియు వరన్పరసంపర్క_ 

మహిమముచే జగమునుబన్ను రీతిని మొట్టమొదట చేటు వేటు! 

భూమినై  (స్ర్రీవుంజేవావి శేవములతో యావనమునకుం 'బెరింగిన 

ద్రీలుం బుకుము లన్య్వోన్యసం యోగను చేత దమతమజాతుల 

న్వి_స్తరింపిందుచుండిరి శీవళ కు లుభయు లనాదులయినవిధముగా 

గ్రీ వురుపాకృతు ౨ నొొప్పారు నెనుబదినాల్లులక్షలజంతుకోట్లనాదు లే- 

పంగమస్థావ రాత్మకజీవు ఎలో సగమునంఖ్య గ్థావరజీవజాతులు తక్కి_న 

సంఖ్య కీ. పత్ని పళుమనువ్యుజీ “జూతులున _ జలము భూమిగా 'మెొలబ్ద 

మొదట చెవుడు పరిణమించెనో యవుడే యిీోయెకుబదినాల్లులశ్షులజీవ 

రాసులును భూమిలో సూర్యకి రణమందు (లేన కశ పుల మిలమిల 

నాడుచుం (గిమిరూపముల (మ్రీవువవవి శేషా కారములతో. చాంచ 

భౌాతికో పాధినా_శయించి (తిగుణవిశీష్టములై స్వ భావముగాంబుట్టి 

బాల్యమ నం (గ్రీడించుచు యావసమునం బరన్పరసం యోగవి కేవ 

మువేం బిల్లలం గని పెంచుచుం బరన్పరపేమానురాగవి శేవములతోం 

గాలముం బుచ్చుచుంట సవాదేమ. కాంబట్టి ఉపాసనా సౌలభ్య మున శై 
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యాత్మాకాశశివశ కులకు శేదముచెప్పంబడినట్లు బీజవృక్షమిలకును 
మజ్రీ చెట్టు మజ్రేయాడలకు భేదము చూకింపంబడినతీరుగా (గ్రీఫుం 

అ టట యు 

నపుంవి కేషోత్మ శరీర భే వను లగపర్వంయబ కీనవి 

ఆండుు పాణను. నకు మగ పాణమునకు భేవములేని తెజగున 

(స్రీవ్య డ్రికిం బురువవ్య కి,కి భేనముమజీ చెట్టునకు మల్టీ యూడకు వ లెం 
జెప్పంబడెను దేహన్మ్ఫృతియే యీనానాత్మక జగద్యస్తువి శేవ భేవజ్ఞాన 
ముసకు మూలము నుజీయు ేహవిస్మృతియే యడై పరేజ్థానము 
నకుం గారణము సమ్ము దతరంగ| వవృ తినివృతెలవలె సచేహస్మృతి 

విగ్ఫృతులవంశమున దగత్సృ్టీ స్థితిలయాద్యంతములు క ర్మానుసార 

ముగా జీవీకోట్లచే ననుభవింపంబకుచున్న వి సృష్టస్థితినాశములన్యోన 
కారణముల.౦ బరస్పరన్వరూప భేఏమ లుశావు నన్మ్ఫృతిచేతదుఃఖమయ 
సంసోరమ ను విగ్భృశిచేత నానందమయ మోతక్షమున. జీవుల డినుభ 
వించుచున్నా (డు ఈస్మృతివిన్మృతులు రా|తిందివములవ లెనన్కోన్యా 

(శయము లాదిమధాఇంతరహితము._లె సంనారచ్మక్రమున _ జీవుసిం 
బర్మి భమింపంజేయుచుండును కాంబుట్టి జీవునకు న్మృతిరూపకబంధము 
గాని విన్టృతిరూపక మోశ్ష ముగాని నిత్యేములు కాను... శీవశక్తు 

లుభయులు తప్ప శీపశ క్రి పరన్పరనంవర్క_వ సమునం గలిగి సన్మృతి 

విశ త్యాత్మకతిగుణమయ. లగుజీవులకు సుఖదుఃఖాత్మ కానిత్యస్మృతి 

విస్మ్రతియాపకబంధమోళశ్రూత్మక సంసారానుభవము  శ్లేశమ వలె 
నాశివశ కుల కటాక్షముచేం గాని తప్పదు తప్పదు. “*ఇతిమతిరుప 

కల్చి కావితృస్లా భగ వతిసాత్వతవుంగ వేవిభూమ్ని” ఇట్లు సచ్చీదానంద 
లక్ష్యణనివళ క్రాత్మశపర్మ బహ్యాన. నం దుద్భుపనితినాథ కారణ |లిగుణా 

త్మకబుద్ధిలీఅ కల్సించబడెశ_ అను భాగవత కి చొప్పునం కాంచ 

ఛారిళ ప దార్థయయదగదుద్భ వస్థితినాశస్వ రూప పవృ తి వివృత్తులు 
భగవత్సంకల్పవకా[ తమూలమూ ని సిద్ధాంతికరింపయి డెను సూదంటు 
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శాయి సూదులవలె (ప్రీవ్య క్కి వురషవ్య క్తులు పరస్పరసమాకర్ష 
ణను లొనర్ప్వుకొనట సవాజగుణము మతీయును యావనముననున్న 

(మ్రీపురుముల యన్యోన్యసంసర్హమ న (స్రీవ్య క్ర గర్శముధరించి 
ళుక్షాధిక్యమునంబురువ నిళోణితముయొక ... టల ల 

నియతమ నేజాతిజంతు వాజాతిఫరీరను ను మట్టీ పి జ మజ మొక్క-ను 
వలె సృభావనుగ మొలవించున బీజము సూక్త శ్రదశ్ చెట్టు స్థూలవశ 
యయిసట్లు శుక్ల శోణి తాత్మకబీజిము  సూక్ష్మశరీరము చంచభూత 
సమ్మేళనవిశేవడో పాదము చేస్థూలశలీరముగాంబె (గిసెగింగి కమ్మ కమ 
ముగా శ్లార్థాక దశను బాటననూ తగిశ్సీణించి పంచభూతములలో లయ 

మగును చై తన్యాత్మకమై శేవలాకా కో పాధికమగు జీవాత్మ కుజుస 

ముల విడుచుచుండ పామువలె నానాశరీరము తెడయుచు సరకర్మాను 

సారముగం దిర్యగ్మన ష్య చేవ తాశరీరోపాధులంచాల్పు చు స్వర్షశుర 

కాది నానాలోకసుఖదుఃఖములెడ లేకనుభవించు చుండును “ఈశ 

రాను౫ హోదే వపుంసామె ళలవాననా” అనునట్లు భగవవను గవాతు 

సంపాదించుకొన్నజీవుండు శివశ క్యాత్మకమగు పర్య బవ్మామం దై క్యమై 

నంషాగబంధమునం దగులక ముక్తిం జెందును ఈశ్వ రాను గవహాను 

శేవలము వుధువ చయత్న మువేత నేసమకూరును స్వార్థ త్యాగియై శీవల్ర 

లోకోపకారముకొ అకుమ్మా తమే (బతుకు చుసర్వ భాతదయాఖరు( శై 

సర్యుజననమ. డై న పరమభాగవతుండుమా శ్రమే దై వాను గతాముం 

భొంది భగవంతునిలో లయముఇెంధినంసారబంధవు నండివిఘము కై 

సచ్చిదానందలత ణుం డై ఘర మపవముం [బావీంచును జల ము 

సశార్యకిరణముల చేత నింశినకొలందిని జలనుచందు గలినీవ పృథ్వి 

వరమాణువ్ర లొండొంట జెకుకొని కాల్మక్రమమున నామన్నెెండి 
దిబ్బదిబ్బ లుగా నేర్పడుచున్న కొలందిని పంచభూతముల పరస్పర 

సంయోగ్గవి కేషముల ఎర్జూవించు నానావిధశరీరో పాధులలదు శివళశ్ష్యా 
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తృకమగు చేతవశ క్తి వ్యాపించినకొలంది సచేతనములె న నానావిధా 

నంత సంఖ్యాక సూత్ర పాధులం దాయుపాధథులకుం దగున ట్లనాది 

స్వకర్మబద్దుండై శివశక్తులపరన్ప రాకర్ష ణమూూలమున | భాంతే బుద్ధితో 
నిత్యు౭డే న బీవాతు ఇదు చేతనోపాధి న్మాశయించి యాపాంచభౌతిక 

బీజరూపకసూ క్ష జడ కృత జేవామున మెలంగుచు స్యకర్శఫల మను 

ఛభవించుచు సనావ్యంతసంసారచ్మ కమువ 6 బర్మి భవి?” చుచుండును 

అవంతసంఖాఇకములై  (థ్ర్రీపుంన ఫుంలింగవిశీవభిన్నా కారములతోం 
సూ క్ష శ్రపొంచభౌతి॥ నానావిధ చేహూముల నువ్భవస్థితినాశము లంబట్టి 

సిర్జి ప్లు డయ్యును జీవాత్య్ముండు న్వకర్మదృఢ వాసనావశమున సు గుణుని 

వలె సుఖదుఃఖాత్మక సంసారమ నం బరి భమించుచుండును వాస్తవ 

ముగా వై శన్యస్వరూవుండ గు జీవ్రండు శివశ క్రుల (పతిబింబవే. కనక 

సీళ్ళ నంటక నీట _ుశిబింబించుసూర నివ లె నిర్ణి ప్తుండయ్యును 

లి వశ కులసంపర్క-వశమున  శివశ క్తుల్ట పతిబింబస్వరూవుండగుట చేత 

నీజీవుండు (తిగుణమయుండై (భాంగ నివలె విపరీత దృష్టి చేతం వనకు 

వా స్తవముగలేని జవనమరణాదివి కారాత శ్రకబంసార  మనుభవించు 

చున్నాండు జడచేతనాత్శక ములమిక్కి-లి సూత్ష్మూణువులుగాసూర్య 

కిరణమందలి | తన రేణువులవలె పృథివియందంతేట మిలమిలలాడు 

చున్న క్రీములు కాలక్రకుమున స్థూలములై వ్య-కావయవములతో 
వయసునకువచ్చి పరస్పరసమా వేశ పరిచయసవా వానముతోనొండొరు 
లతో నీ్యస్ర్రీపుంవ్య కులు కలసిమెలసి యున్నకొలంది నాయాజాతి 

నంతానము లాయూనామరూపవి శేవము లాయాచతుర్విధాభినయము 

లన్లాదిగా నాయాసం సారజీవన_వవృ త్తినివృత్తుల ననుసరించి సృష్టిస్థితి 

నాశము లందుచున్నవి కాంబట్టి జడ చేతనాత్మకమును జంగమస్థావ 

కాత్మకమగు సీజగత్సృ వీ నాశము! కుం గారణము శివశ కి సంసర్క_ 

నహ తుమున శివశ క్కి రులివింబరూప మై శీిగుణాత ఇక మైవ్య కావ్య క 
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దశల పొడచూపు చడంగుచున్న శరీరర్మృత యే కాబట్టి యీవ్యకా 

స్య_క్రదగత్సృష్టినాశ విశేవములన్నియు శివథ కి, సంవర్క_ము నందు 

శిపళ క్కి పతిబింబస్యరూవపమైన స్మృతియందు న్మృతియొక్క_ ఏపరీత 

(వతివించాకారములై న వ్యావసోరిక సత్యములేగాని నిక్కముగాయ 

బరమార్గనత్య ము లెంతనూ( తమును కానని యూహగల (వతి 

మనుమ్యుండు ను దన జ్యా గత్స్ట వ్నసుము ప్రులంబట్టి (సత్య శానుభవము 

కలిగియుంట సర్వ జనవిదిత మేక డా?సరియే యీసానుభ వమిట్లుండనీ 

న్మిదాహోరవి హోర సౌఖ్య స మృద్ధి క్రై చేనులాడుచు నహంకారమమకార 

బద్దు(డై యనంతవి శేవజగత్తునందు వ్యవహరించుచు న్న మనుష్యుండు 
తవమనసృంతుప్రికె కదా తంటాలు పడుచున్నా (డు? ఒకవ్వు డాలి 

చాధపొంది యాయాంశలిని శాంతింపజేయు నన్న మనుభవించి 

సంతుష్టి చెందిన వాండు తిరిగి యాశలిబాధపొందినవు డన్నమును 

నంపొదించుకొని తనయాంశలిని శాంలింపంజేసికొని సంతుస్టిసంపద 

ననుభవించుట కై (పయత్నించుచుండును మజీయు సిట్టిజా గత్స్వషస్న 

సుమ_ప్తృవస్థలకు సి దాహోరవిహోర సుఖ వాంఛకు6గాని (పవృ త్తినివృ 

త్తులు క్షణభంగురము లనిత్యమ. లు మళీ చ్మకనంఖ్యాగుణనమువలె 

నాదిమథ్యాంతళూ న్యమగుట వేత నీచెవాన్మృతివిస్మ్టృతుల (పవృ్తి 

నివృ త్తిరూపకమగు జననమరణాత్మశ సంసారమున కొక మొవలుగాని 

తువగాని నిర్ణ యింవపీలుకాకుంటచే “మ భ్యేతివ్టతి మాధవః”అనున 

ట్రీమనుమ్యులు మధ్యవ. లోకమగు భూమియందు బుట్టి తుద మొదళ్ళు 

తెలియరాని సంసారవశామధ్యమున మధ్య మబుద్ధులయియుంట చేత 

రాగచ్వేవములకు మధ్య వ్యవహరించుచున్నారు ఈచైతన్యము 

శివ కి పరస్పరనంపర్క_మహిమమున నొవవినశివశ క్తుల పతిబింబనము 

గాని వాస్తవను కాదు, మణి యాదగవం వై శేన్యాత్మక_తిగుణనుయ 

వ్యష్నజాగరసుము _ప్పృవస్థావి శేషమునొవవిన చై తన్య(పతిబింబము గాన్ని 
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బా స్తవము కాదు బ్రంతకు గాతమవ్యాసాద్యా ప్రవచన వమాణ 

చున జేలిన ఫలితము శివశకాత్మకనిర్ణుణ్స బహ్మముకన్న వా స్తవ 

పచార్థమిం కెద్దియు న్లాదని తేలిన ఫలితము కాంబట్టి “వాసుదేవః 
నరగమితి నమవోశళ్శ్మా సుదుర్హ భః” అను భగవద్యాశ్యాశుసౌర 

ముగా బరమభాగవతు. డహఠంకారమమకారను లందొలంగి న్వార్థ 

త్యాగమయై సర్వ్యభూశకదయామయు. డై సర్వలోకోవకారముగా సంచ 

ఛించుచు స్వవ్నపవంచమువలె జ్యాగ్యత్పపంచము.గూడ మిథ్యయని 

నీతూ ఢజ్ఞానములోో నిత్యసంతుష్టుండై నిర్భుణబాసుచేవ పర్యబహ్మ 
సారూప్యము క్రిన్వరూపక నిత్యానంద పవవిం జూతికొనుచున్నా+డ్లు 

లోకవ్య వవోళజ్ఞానసంపొవస సౌకర్య సాలభ్యముల కై (పాగ దిదిగి 

భా౫ములు దిపమా సాదికాలవిభాగను లు ధ్వనివ ర్లాదిశవిఖాగమునలు 

మొదలగు దవ్యగుణకర సామాస్యువిశీవసమవాయా భా వాత క నష్ట 

వ దార్థపస్తు బోధకన్యాయ వై "సేవ కావర్శ్గనమ.ల నతీంద్రయ వష్టలగు 

మపోమునులు శేవల లోవోపకారపరాయణు.లె కల్పించి యాశ్యాస్త్ర 

క్ట్రైసముసం బరనూరజానము సంపాదించుకొం డని (పాకృతులు 

'విపరీతబుద్ధులు (శాంతే చిత్తులు (పకృతివిమూఢులగుమనువ్వు€ కనాది 

కౌొ౭మనుండియుం జతురిథాభినయనిశేవములం బోథించు చ నక్ష తే 

స్వరూపులై మింటం (బత్యత్షముగ6 గన్పట్టుచున్నారు. 

నత్యవాకృంయమ ము 

జా గద్దశయందు విశ్వసంజ్ఞ యు స్వష్నదశయందు దే జసంజ్ఞ 

యును సుపి_వ్రిదకయంద 6 (ౌజ్ఞ సంజ్ఞ యుల ఇకునిదో పాధిం 
బరఒగుజీవ్రండు స్వషహ్నజాగరములంద నేకనామరూ పాత [క ముగాథు మంకీ 

సున్నీ, స్తీయోడం "గేవల ఛూన్యముగాను సీజ(ముం బరీకించుచునిడును, 

వుసఃసుంక్షల్పముక న్న సజగదుద్భవస్థితినాశ ములకు వేతేశారణ మెద్ది 

తమరు 'ఖేథను బహ్మస్యూ తిములకు జగద్దురుని శారీరక భామ్యముకన్న 
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నితరసిద్దాంతము లెవ్వి యును యు కర యు క ములు కావు కావు కాంబట్టి 

నృష్టిస్థీతినాశ ములం దోంచు నీజగ త్కా-ర్య ములన్ని యును అవ్యక్త 

సూత్ము కారణశక్మియుందిపురసుందరియుం | దిభువనజననియు శ్రీ రాజు 
రాజేశ్వరీ బాలా లీలాఏశేవము లని సీదాంకీకరించి యాజగజ్బనని 

దయాన్వరూపిణి గనుక చరమభాగవతుండు సర్వ భూతదయాపరుం 

డగుచుం వనయహింసా_వతేము న్ల్ నసాగించుమని నిరంతర వూ చాలా 

(తిపురనుందరీ కనకదున్తాపదాంబుడ భక్రిభ్యానామృతపాన వివళుం 
డగుచు నంసా రాంబుధి నొక్క_డుగున దాంటుచున్నాడు పృథివితోనే 
పృథివియం దుగ్శవస్థితినాశములందు నానావిధ పాణులలో (స్రీ పురువ 
మిథునము లన్యోన్యబోధ కె నానాంట నలవాటున 'నేర్చర్పుకొను 

చున్న చతుర్విధాభినయవి ధానములు చేశకాలపా| తాన సారముగా" 

వచేకరూపముల నూటుచు వ్యవహరింపంబడు చుండ ను నానాజనుఅ 

కంరనాళ వె చి తింబట్టి యొక్క_ సూర్యకిరణ మే "దేశకాల పా తాను 

సారము నానావిధ త్ చుంవతత్త్యవి కేవ లం బరంగున ట్లొక 

ధ్యనియే నానా ధ స్వరవ్యంజి నపద వా కాళర్ధవి శేవముల "వెలయ. చుం 

డును ఆయను 6 మె.కవుడు వచృతవ గను మటొకపుడు సంవృత 

ముగమతొక్కె._డ వివృత సంవృతేవిభిన్న మ. గనుచ్చరింపంబడును వేదము 

శాఖా గచం దన్మాయముగా వెదయథార్థ స్థితిని సూచించును చండ 

_పతీనిధి కావింపంబడి వొఖాగము చం|దుడుకానట్లుశబ్ద బహ్మమ ను 

సూచించుటశై యుక్పగ్చిన శబ్బబన్నాపతి నిధిగాని యపౌారపేయ 

నితృశబ్ద బస్మా మెంతేమా తము సాదు కాదు చేవతోపాసనా 

సౌలభ్యమునకై. చేవతావిగహము | పాక్ళతమనుమ్యశిల్పికల్సిత మక 

లయినవీధమున “అగ్ని మో శేపురోహీతకమ్” ఆను వేదశబ్బము పథ 

మార్ధబోధకమగు కచ కల్పించిన వ్యా వోరిక వాక్య మనక తీత ద్వూ 

శబ్బతు వలె శబ్దమున ేర్పర్చినగుజుతు (వాతి యనంగాోర మ్య” 
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యను సర్థబోధక మైన శబ్దము విన్న వుడు రమ్మా యను నర్థము సరన 

ముగా వీస్మి-చేత భబోధితమెన చందము నరమ్మాయనుశబ్ల ముయొక్క_ 

యర్థమును చెల్పుటకై _వానీన ర_మ్మా యను రెండక్షరముల 

(వాంతను గంటిచూపునం చెలిసికొనునహ్వుడు బోధితము కానేరదు 

వరసముదేశించి రమ్మా యను శబ్ద ముచ్చరింపంబడెనో యాసార 

న్యము _గ్రవతోం దియెకగావ్యూ మే యొజ్తవిరం గని వినినప్వుడు కన్న 

నారంగు కంటజూచినపుడు మిక్కిలిసరసముగా బోధపడునుగదా ? 

శాయబట్టి శిఖా వ్యాకరణచ్భందోనిరు క్ర ములు శ్రబ్బలక్షణ మెతణీంగిం'చు 

టకై శబ్దస్యరావముగా నుపజేశింపంబడి విని (గహించినవుడే వేవ 

వే దాంగశబ్దముల యర్థము సరసముగా బోధపడునుగాని శృ తిమలిపి 
వేత స్వరవ్యంజనముల్మ గంథములపు స్తక ములు కంటితోంజూచి యివే 

మునులుచ్చరించిన వేద వేదాంగశబ్బములని (వాంతగుఅుతుపు స్తక 

ములం బఠించుచు మునులుచ్చరించివ క్షు "తాముగూడ వేదవేదాంగ 

శబ్బములం ద_త్తదుచితక సాత్మకము గా నుచ్చరించుచున్నా మను వె దిక 

మ్మన్యులగు 'తెలినీ తెలియని మనువ్యులయవి వేకము నైవమువేతందప్ప 

మజెట్లయిననుమాన్చశక్యముకాదు ఎండెముకను నమలుకుక్క- తేన 

చాడల న్వచ్చు నెత్తుతా నెమ్మునుండి వచ్చుచున్నదని యాస్వాదించు 

నట్లు గంథముల లిభితరూతము7 నున్న వేదవేదాంగ వాజ్మయము 

*ీవల పౌరుకేయము కృతిమ మనిత్యము నిరర్థకమని తెలియని వై దిశ 
జడులు తాము వృథ్మా శమపడి చెడి యొరులన్లూడం జెజచుచు చచ్చి 

ఇావిట్లుండునని చెప్పచున్నా నామాట నమ్ముకొండను (ఛాంతుని 

వలె సతీందియ్యవష్టలగు మునులుయో గులకుమ్మా తమే వేద్య మగున 

ట్రుచ్చరించిన "వేదవేదాంగ వాజ్మయమును "తాము స్వయముగా విన్న 

కన్న నెక్కు_వదార్గ్యముగా నమ్ముకొని యడ్డదిడ్డముగా బీఆవీచువలె 
క్ భారా లిభింపంబడిన గంధనందర్శ ముతో. గూర్చబడిన తిలకావ్వ 



నోలుగవ [పకాశము క్రి 

మహీవమబంధనామశవు స్తకముల నవలోకించుచు నేనేమో యవస్వరో 

చ్చారణముల (శుతికటువుగాం బల్కుచు. చాము పరించునవి వేద 

వేదాంగములనియుం దమవలెం బరించినవారు నా స్తికులు మూరు 

లనియును గ తానుగలికముగా నవివేకులు (వాంతలన్నిల్పుచున్న 

(వతులం దాటాకులు మొదలగు ప్యతములందు శబ్దము గంటితోం 

జూడంగల్లితి న్మణజి చెవితో నెజ్జనిరంగును విన్నా నను నవివేకీవలెం 

బీచ్చి వట్టుదలతో విజ్ఞవంగుచు (శో తియమ్మన్యులు పండితమానులు 

కలివశమునం జెంరేంగి జనులకుంబర బ్పర ్వేవ, మొదప్ంచి స్వార్థ 

పర్ములె వంచకులె యీోలతిచాధలవఆె లోకమును చాధించుచుంట 

దుపూ-ల 'చేప్రితముూాలమని వెల్లడింపక కీఅదు 

“భునత్రాయామ్ భవతి ఉన్నాండు లీక ఉన్నది. భూ 

అనువది ధాతువు-ఖభూధాతువుకంయె లిప్ _ అను తిజ్ (వత్యయము రా 

భూ అను (పసాతఠివదికాక్షరము భవ్ అనురూపముచెంది తి అను వత్యే 

యము కూడునపుడు భవయను రెండశక్తరములుగా మాజీ మొత్తను 

“భవతి” అనురూ ప మై“భ వతి అనియుచ్చరింపంబడిన ధనికి గుర్తుగా 

“భవతి” అను మూ6౭డత్షరములుభ_ వ-తి అని క్రమము గానుచ్చరింపండీ 

“ఉండుటి” అను నర్గమును జెప్పు ధఛాతువునుండి “సు_బుజంతేమ్ 

పదమ్” కనుక “భవతి” అను తిజంతపద మైనది “ఆయతనవాన్ 

భవతి” అను 'వేవవాక్యమందు “భవతి” అను శబ్దమున కొనర్చిన 

రూవనిప్ప త్తి యెంజెముకను గొజకు కుక్క_నోటినెత్తు తాయెముక 

సంబంధముకా నట్టు స్వక పోల$ ల్పితముగా( (మోళ్ళతవ నువ్యులు చేసిన 

కల్పనముగాని నిక్క-ముగ వతీందియ మున్యుపదిష్ట వాస్తవశబ్దము 

శాదు శీత వీ కాది వర్షము చెవికి (గాహ్యముకానట్లు మును 

లుచ్చరించిన వేవశబ్దము కంటికి _గాహ్యమగు యెట్లు P శాంట్టి 



$98 జగజ్ల్యో తీ 

యోాలోక మందు వక్ణనవారింప(బడు నామరూాపాత్శకవేవవేదొంగము 

లన్ని యును ఎండెముకనుండి నెత్తురుబుకుచున్న దను్శభమతోం దన 
చాడల న్లారనెత్తుజు నాస్వాదించి కడువునింపుకొననంచు నవివేక 

శునకమువ ఆ ౫ తొనుగటికము వంశ పారంపర్యముగా శబ్దరూవీము 

గాను | వాంతమూలముగాను వచ్చుచున్న డవుక్కి-టివు రాణములయి 

“ఇత. ఈ మొదలగు నానార్థన్ఫూర్తిగా నానానంక్షి లతో 

వచ్చుచున్న ధ్యనులు (వాంతీలును వి భాంతమన మ్యకల్పితము లే గాని 

యలతీం దియ్మ దస్గ్థలగు మును లన్యోన్యముం బోధించుకొన్న వేడ 
వేదాంగ వాజ్మయ మెంతమ్న్మాతేము నాదు కాదు స్వార్థపరులు 

ధూర్తులు కష్టవడక తేరగా నోటిబూకరితనమునమా| తమే బతక 
నెంచి శీవల పరనూర్థమా(త బోధకము బు పైక వేద్యము నగు 

నిత్యశబ్బమగు చేదము తమకంవునోళ్ళ సిమిడియున్నట్లు నటిరచుచు 

హోం (హీం (వారాం _హేం హైం (వోం [(హౌమ్” గుడైజ్ఞచేసి 

ఖీకరవేవములతో  పశుహీంస లొనర్సు చు మొండికూటిచేస్ల 

లొనర్నుచు జుగుబ్బతాచారములతో. చామరులం బెదరించు 

చున్నారు శేవలశబ్దముచేత(వప్ప నాకాశము. యొక్క_- నిజము 

మజెన్త్షైనం చెలియుటకు వీలుపడసట్లు శేనలాలీం దియమునిమా లె క 
చ. 

(గావ్యూోగు పర మూార్థబోధక వేజనాద్మ బహ ము నల్పష్టులు 

(పాశ్ళతఈలు (ఛాంతచిత్తులువ్పరీతజృమ్టుల.నిం దియవీవళులు నంసొర 

రోగవీడికులగు మో రులకు వేద్య కుగుననుట. నాకనమ్ము బద్దలయిన ననుట 

వలె సర రాదమూగాన ఈశా ము కాదు కాదు నకలభూతదయయును 

సకలఅజీవులం దశో్యన్య(పేమాను రాగములను నిత్యమనస్పంతుష్టియు 

న్రాపోచుచు వా వజారింజే౭బడిన మనో వాశ్కాయకర్మములన్నియ. ను 

చేడనాచ జహ్మను వ్య శ్రీకరించు (వకినిధులుగా మాశవులం దరింపం 
జేశజిటనై యచతశించిన చేనతలవలె మావఛ్రబలలోం బరమథాగ 



నాలుగవ (వశాశము 889 

వకులు _వతియుగమం దరుదుగాబుట్టి తమనడువడిచే బోధించు 

చున్నారు సరగ భూతదయయును సకలజనాన్యోన్య (పేమాను 

శాగమును బోధించనికార్యము 'లెవి యును "వేదచోదిక ధర్మములు 

కావు కావు జాలిముతవైవవ్యుముచేత జనులకుం బరస్పరవిజ్వేవ.ము 
న్లలిగించు శబ్దము గాని నడువడిగాని మూర చేస్టిత మనక కీజుటు 

శాంట్టి తా మాళ్యులమని యా స్తికులమస శిాచారప'రాయణుల 

మని యితేరు లస్పృళు్వులపా శ్రే గ్రాయులసం భామ్వులపా తులుపతితులు 

మచ్చు లనిజే పించు వెదిక మ్మున్యులు ఆాంజెడ్డకోతి వసమంతయుం 

జెజచునట్లు శాను చెడిలోకులం జెణజచదు దుమ్మలని సిదాంతీకరింపక 

రీజడు మజుల _బతిక!ంచుట యసాధ్యముకనుక నే జంతువు నైవం 

జంపళఠాదు పగులు తనకు. దోడ్పుడ నెంచుగాపునం బరులకుం చాం 

దోడ్పడకతీజదు తనతోడిపొటి వారియెడం (బేమూనురాగములతోం 
బొందుగా (ఒలికిన వానికి మనస్సంతువీ కలుగకనూసడు మన 

స్పంతువప్రికల వాందే సచ్చిడా శందలక్షణుండగు పశ్యత దేవుడు, 

జీవుడు కృపొనిధి, కృపానిధి బాల్మా తివురసుందర్కి జవన్సి జవనికన్న 

శల్లి యుం చం డియును, కాబట్టి వరమభాగవతధర్మ మనుసరించి 

(బతుకవలయును (బతక నలయును కరమ ఫెాగవతుని (పవ రృనముే 

ఛాషమ్రుములు సకలజనసం వేద్యములు వ్మజి యాచరణీయములు 

స్వరవల్లరి 

“భవతి” అను పదరూషనిన్న త్తికె (_దావిడ .పాణాయాకును 

నలె అన్నిసూ తములు మతి .యన్ని వుక్ మొదలగు నలె "కీ కావర్థ 

వంజ్ఞ "లేల చెప్పవలెను) భవతి యను మాండ క్షరములు 

1పళ్యతర వెంక యర్థము కలై వెలయు చున్న చని'యు 

మజ్లీయును భవతి. వలిఢ లిభన. తిభవ_ వభతి. లివభ 
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యను నాజురూపములయి చేశకాలపా తాను సారముగా నానా 

రము లిచ్చును మజియును భభాభిభీభ భూ భెభేఖె భాభోభా 

అని పన్నెండువిథములు భకారము అఆ-ఇఈ-ఉడో ఎవ ఐ ఒట జొ 

అను పన్నెండు స్వరములచేత వ్య_క్తముగాం బల్క6 బడును 

భ్ అను శేవలవాల్లు (పౌణహీనమగు శరీరమవలె నాకృళిమా త్ర 

మున లిఖింపంబడునుగాని యుచ్చరింప. బడ నేరదు ఖుుబుూూ 

గృర్లా ఈనాల్లు నచ్చులలోం జేర్ననవసరములేదు శేఫలకారముల 

వలన నవి (వయో జ్య్గములగు చున్నవి కాంబట్టి యచ్చులు పన్నెండే 

అచ్చులకు స్యరములనియుం (శాణములనియుం 'జెప్పంబడుటచేశ 

దార్టవశాదిత్యులంబట్టియు మడ్డ, శుద, చత శతి, బుపభ, సాధార 

ణాంత రాంధారా ద్ద పతిమధ్యమ, వంచమ, శే శిక, కాకలీనిషాద 

(శుతులకు సంశేతస్వరములగు సంరి-రి-గ_-మమ-వ-ధధ-నిని యను 

వన్నెండుస్భరములంబట్టి యీ అకారాది ద్యాదశన్ణరములు నేర్పర్చం 

బడినవి వుజీయును క్ ఖగ్ఘ్జచ చ్ భజ రణ్ టర్ డ్ ఢ్ణ్త్ థ్ద్ధ్ 

న్ప్ ఫ్బ్భమ్_య్ర్ల్ శ్ ష్స్హూ అను ముపష్పదిమూండు హల్లులు 

ముప్పదిమూా(డు కోట చేవశావ్య క్తులంబట్టి యేర్చర్చంబడెను 

6 0.8 అరనున్న యుసున్నయు వినర్గయునునకారమకారవాకారముల 

చేత (బ యోజ్యములుక నుక చేచేయక్షరములు7గా 6 జెప్పంబడ నక్క_ర 

"లేదు ఈముప్పదిమూండుహల్లులు పెవవులు దంతము లంగుడు 

నాల్క_ కదలిక మూతి ముక్కు విప మూంతల వీ శేవముచేత 

నొకొక్క-హల్లు కోటివిధముల నుచ్చరింపంబడును కాంబట్టి స్వతం 

[ళో చ్చారణముగల పన్నెండచ్చులు స_ప్పన్యరములు పన్నెండు 

చధము లయినట్లు సపాంళువులు చా్సద శాదిత్యు లయినట్టు. స_ప్ప 

లోకములకు స_ప్పకోటి మహోమం్మ తములకు మణీయు లెక్కింప 

వశక్ణములయిన నానావిధశబ్బముల కాలవాలమయి న్లానానిధజంగను 
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స్థావరవస్తువులందు నహడజికృతిమధ్యను లనం తార్థ దో్యోతకము లై 

చవరసములం (బవ ర్తిల్దుచు (శవకేం దియమా త (గౌొవ్యుము లె 

చెలయుచు లిప్యాది సంజ్ఞలచే నిత రేం దియగోచరములయి._ నామ 

రూపాత్మక సర్భజగ|దూక ముగా నావబవ్మాము వివర్శిత మగ 

చున్నది ఖ్ మొదలగు హాల్లులు అ మొదలగునచ్చుల సాహాయ్యము 

శేక (వళ్యేక ముచ్చరింపంబడనేరవు భా-వ్-త్ అను మూండు 
హల్లుల (వ ల్వ్యేకముగా నర్ధవత్తులయిన ప్పటి! (వాంతమూలము గా 

బెల్పంబడునుగాసని ధ్వనిమూలము7- 6 చెల్పంబడచేరవ్ర భ్-వ్ త్ 

అను హల్లులు అ మొదలగు పన్నెండున్న రములతోంగూడి (వల్యేక 

ముగా నొకొక్క_వాల్లు నానార్థమ లతో నానావిధభామలన్ వ్యవహ 
రింపంబడును వజియు మూండుహల్లులు స్వరసహాయవి కేషవశమున 

నొకొక్క_టియు శెండేసిగాను మూండేసిగాను భ-వ్ _త్ _భవ్ _భత్ _ 

వత్ _తవ్ నభ్_తీ భ్ అని యీవిధముగాం బన్నెండ సరమ లతో? 

గూడి నానా భావల న్నా నార్థముల వ్యవహరింపంబడును హల్ ఇన్ ఇ 

మ్ ఈనాలుగుం దక్కిన పాల్లులకు ముందుగా. బెవవితో సంబం 

ధించిన వల్కు_. సపుడు కమ్ స=కమ్స యని మ్ రూవమును, పెవవి 

సంబంధము లేనవుడు కన్ దజకన్స యని న్ రూపమును, బొందును 

కాయబటి (ఆ క్యేకము డల్. ఈ రెండు హల్లులు వృర్థముగా నేర్చర్చం 

బడినవని క్ భగ ఘ్.చ ఛజ్ ము ట్ర్డ్ఢ్ణ్ త్ థ్ద్ ధ్న_ప్ ఫిబ్ భ్ 

మ ఈ యిరువది మూడ హల్లులు య్ర్ల్వ్ శ్ ష్న్ హూ లును 

గలిసి 8 +8=ముప్పదొక్క- హల్లులె యొకొ--క్క,- హల్లుప న్నెండేసి 

స్వరములతో చేరగా 81X12 = 872 రూపముల గా నుచ్చరింపం 

బడుచు మటీయు నానావిధములుగా "పినవీ. నాల్క-_ను క్కు__దొడ. 

గొంతుల వాలనవిశేపములవేత బహుశః 872 నంఖ్య 972 సంఖ్య 

చేత 872 నూార్లు హెచ్చింప నెంతసంఖ్యవచ్చునో యన్ని విధములుగా 
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మజి యనంతరీతులుగా స్థూలసూక్ష్మవ్య కావ(క దా త్రాను డా _త్తస్వర 
విశీవమ౭ తో నానావిధ జడ చేతనజంగమసావ రాత్మిక చరాచర 

పరనూ ణుభూత వాయ్యగ్ని జలవృధిన్యంత రాశా కాశ గుణాత్మక ధని 

రూపము నచేతనాచేతన - హజకృ(తిమాత్మక మె ని త్యానిత్యస త్యా 

సత్యన్వ్యరూపె నావ బవహ్మోత్మ! మై బవీంబ_పతిబీంబాత్మక మై వీవశ్రా 
p శ గా ౬. 

మూలను యిం దిజ్మ గావహ్నామై యతీం దియమై యందీయందక 

దిగంత రేఖవలె నభోనై ల్యమ వలె |భాంతిజన్నమై మజశీయును భాంతి 

జనకమై శేవల చేహస్మ్రతిమూలమై యాకనమంతట నిండియున్నది 
xs 9) ఈ శబ్బ బహ్మత త్త మటీంగి ఇదమిశత్ధి మ్ అసి నిర్షేశింప్టబహ్మ వై న 

నలవికాదని చేవర్శి యగు నారదుండు వక్కా-ణించెను 

లోకవ్నవహోరము సాగుటకై పామరజత బోధశె నానావ దార్థ 

విజానము కలిగించుటకు శాఖా గచ (వన్యాయాముగా నాదికాలము 

నుండియు నతీం, దియజాూనలగు మువు లీశబ బన్నాముపారమౌారి * మె 
టు ద @ థ 0__ 

నిత్వ *పౌరుపేయమె హజసిద్ధమె వేదరాపనము గా వె.యుచున్న 

దసియున్కు వ్యావవారి"మై ననిత్యము పారుపషేయమై కృ[తొనుమై 
6... రి శ. a 

భాపారాూపముగానన్నదనియున “అగ్నివిరాళే పురోహిత మ్” మొద 

లగువై దికశబ్దను లను మతి యాశబ్దరూపముల నెటణీంగి యుచ్చరించాట. 

కొలజకుం దదర్థాన సార మ గాయబర నూ _ న సక కరము నాచరించుటకు 

నెశకా వ్యాకరణచ్చందోజ్ తివనిరు_క్రకల్పముల నేర్పర్సిరి కాయిట్టి 

ల పరత యంచుగయును లేక నంసారముం దొలంగి సన్న్యసించి 

యహం కారముమకారదూరు. డై సాధసచతుష్టయసంపదగల నము 

తువునకుమాతమే “నన్నషనే తృర్వక ర్మాణి వేవ మేకం ననన్న్య్ట 
చేత్ ” అనువ క్యానుసారముగా వేదములు వేదాంగములు నుపే 
శింపయిడినవీకాని వ స బదులగు సంసారుల గుజించి 

రోజతమ్మా తే ముదేశి ౨ప(బడ లేదు నన్నా షసుల్లక గార్ల స్థ ధర్మముల 
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వలె నంసారులకు వేదవేదాంగము లున్మి వృయో జసను లు సన్నాను 

లకు మాత ముదేశింపయబడిన -వేద వేదాంగము లెట్లుచ్చరింపయడినవో 

యా వేద వేదాంగశబ్దస్వ్యరూ ప మెట్టు డెనో దదర్థ మే మో త చ్చోదిత 

ధర్మాచరణము లెట్టుండెనో యతీ (దియ్మ వష్ట గు ముసులె యెతుం 

ఉదురు కాని (పాకృతులు మణీ యహంశకార నముకారబదులు 

సంసారచ కవి భాంతులగు పొమరదఎులకును వేదవేదాంగము లకును 

భూమితో స్వర్ణమువనగ వల సంబంధవే. శేదు “మేతే శ్వా 

ఇవమేవోర్జం యజమానాయ దథాతి_ఇ మేలే “లాశ శొఖాంచి 

నత్తి” అను వేదవేదాంగ వాజ్మయము ధూ ర్రజనకల్సితేమ లగు 

కృ తిమధ్యనులుగాని సహజాపౌరుపేయ నిత్యే వేదవేదాంగ వాజ్ళ 

యము కానేకాదు ేవళములందు శిలావి గహములువా_స్తవముగా 

"దేవత ెట్లుకారో యు యహంకార సుముకారని భా+తధూ_ర్త 

మానవు లుచ్చరింపలలిగి సశబ్దజాల మెద్దియును బర మార్థసతే మగు 

చేననావబవహ్మామ. ముమ్మాటికి నాదు కాదు జ౫ు తటి కాధారమై 

జగమంతేటను వ్యాపించినప్పటికిని వాయ్యగ్ని జలపృథిఏిపరమూా ణువుల 

నుండి వేజుచేసి యివచ్చముగా నాశకాశేను _ అగ్ని యిది. వాయు 

నిది. జల మిది. భూమి యిది యని |వక్మేక్ళపశ్యేకము భూతముల 

లొండొంటనుండి వేజుపాటువేసి నినేశింప నెట్లు సా ధ్యముకాదో 

యాతీరుగా నాద ్బహ్మమును౦డి యిని "వేద వే దాంగశబ్దము లసి 

చేబుచేసి య. చ్చరింపందగిన వా రతీం|దియ _దష్టలగు బజువులు గాస్ 

[క్వ లే సంబర లగు మనుమష్యు లెంతమా( తేమును శ్ర కులు గారు 

శారు తోడిపాటివారితో హాయిగా గలనసిమె సి ఫొత్తగా నొరుల 

సుఖపెట్టి తా సుఖపడ అేక కలిశాలవశముస నన్మాయముగా "లేనిపోని 

-వేవవేదాంగములను గూడు సంపాదించుకొనటకై సాధనముగా 

ేర్చ్పర్చు మోనకారిమై స్వార్థ పరుండై పాటుపడక సోమరియె 
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సుళువ్రగ చేవములు వేసీ వాలకములుకట్టి తేర గానుబ్బ రసొమ్ము 

తినమరగిన తుంటకిమానిని తా (నావ్మాణుండ ననియుం చా నుచ్చ 

రించినవి వేవవేదాంగములనియుం దనవలె నడు వనివాండు నింద్యుండు 

నరక ఫాజనుం దనియు (6 దాను మా తము _ద్రైహ్మనోటినండి నూడ్షి 

పడెననియు శేనయుపజేశము చొపున నడువనవానిని శవీంచిధంసను 

శావింపంగలననియుం దనశిమృండగు వాని నాశీర్వదించి యఖీష్ట సంపద 

శెక్కించెదననియు కట్టు బొట్టు జుట్టు వెల్లే వెట్టి దంభ వేవములతో 

[గుడ్గుమిటకరించుచుం గొంగజపమ ల చేయుచు నాపాఢభూతివలె 

నటించుచు దెపమాలికలు తిప్వుచు శివనా రాయణాదిశబ్లము లచ్చ 

రించుచు మం త్రతం తయం తవిశేవము ౬గషర్పుచు బండ మొండి 

బోడివేసమ (తో నేనగాం దిరుగుచు నోరులేని జంతువుల సన్యాయ 

ను గా బలివేసీ నమలుచు మదగవూంసమ. ల శేవించి _కొవ్వి నకల 

లోకవిర ద్ధ హేయ ర్మగ లావరించుచు. దనకు చేవుం డగపడిన 

ట్లోహోయని ఎల్లివ లె. గన్నులుమూసికొను మర్కట చేష్ట న్మార్థాల 

చేవమలతో లోపలనొకటి చుకొకటి గాం గొంెటపనులు వేయుచు 

సన్యోన్యమతి ద్వే షములువుట్టించి మైకమత్యముజెజచి తవతోడిపాటి 
మన మ్యులం వాడు చేయుతుచ్చుండు ద్విజ వేవమూని యొర లంజెఆచి 

"తాం జెడుచుండును వతేీ సబజ్ఞన(డు నిదాహారవివోర సాఖ్యముం 

దా బాటుపడి పరులకు నమకూర్చు సర్వభాతదయా షరుం డై సీరంత 

రము న్లోకోపకారముసనై జీవయ్మా తగడపుకొనుచు సకలజిసరంజక 

ముగా మనోవాక్కాయ కర్మము. లొనర్పుచు. బరమభాగవతులైై 

సర్వజననముం డై నితృనం తుష్టుండై సర్వలోశానందకరుం డై యాడుచుం 

జాడుచుండును 
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నుదేవపర[బహ్మము 

“అర్థవనధాగుర పత్యయః _పాతిభదిక మ్” (పాతివదిక 

శబ్దము న్నిరూపింపక ముందు ఛాతు వట్లుండునో _ఎత్య య మెద్దియో 

మటీ నిరర్థక శబ్దము న్నియావీంచవలసియ డున గదా? “ఉణాడయోా 

బవాుళమ్” అనుటచేత న ణాదిశబ్బము లవ్యుతృన్నమ లగుటచేత 

నాశబ్దలన్ని యు సర్గ వత్తు లధాతువు €|కత్యయను అగుట చేతం (బారి 

పదికము లవకతీఆదుకదా? నదీ పవాహమ.౦ గన్నపివపంగడా 

యా పవాహాము యొక్క. పుట్టిన కావు వి బారించవలసియుండును 

శీవల ధాతువునకుంగాని శేవల్మ పత్యయమునకుంగాని నింర్థకశబ్దము 

నకుంగాని లోకవ్యవపహోరము కలుగ నేరదుక చా? లోకమందు వ్యవహ 

ర8ింపంబడని శీవలధాతంవులు కేవల పత్యయములు నిరర్ధక శబ్బములం 

బట్టిగాని శవలార్థ వచ్చబ్దము లోకవ్యవ హార యోగ్యము శానేకదు 

శృజు, పాతిపదికము కాంబట్టి కు? అను _పౌఠిషడిక్రమ నకుంగాని 

“కృష్” అను ధాతువునకుంగాని “జి అను (పతయమ నకుం 
గాని “జ్ కృ” అను నిరర్థక శబ్బరు *కు లోక్ వ్యవవోరము లేదుగా? 

లోకమందు _టుక్యేకముగా వ్యవ హారింపంబడిన ఫు డీశబ్దముపాలిప - ర 

మిది ధాతు పది (వత్యయవమని యంది వచ్చు నిను నందలి యవయవము 

లను నిర్ణ యింపపీలు కాకుండుటచేతంగదడా వాయారదిశబ్ద ము లుణాది 

(వత్యయమ లు కల వవుత్పన్నములు గా నిర్ణ యింప(బడివవి? మతే 

కబ్బవుత్స _త్తీఏిమయ మై “ఛందసి బవుళమ్” _ ఛందసి యధా 

దృష్టమ్_ పృపోదరాదీని యధో పదిష్టమ్_ నిరంకుశాః కవయః 

యధో_త్తవమ్మునీనాం_పామాణ్యవ్. _ [(పయోగశరణావై యాకరణా 8_ 

ఛందోవత్స్నూ తాణి. ఆర్ష త్వాద దోవ?” అను వాక్యవి శేషము! చేత... 

వ్యాకరణ శాప్రుముయొక్క_ (ప్రయోజన మనిత్యేమగు పారుషేయ 

లౌకిక వ్యావ వారిక భామల కెంతయున్లాదు వ్యావవోరి భామలు. చేశ 
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కాలపా_తానుసారమ. గా మాటుచుంట స్వ భావముగనుక వ్యావహా 

రిక లౌకిక భావశై వ్యాకరణ పద్ధతి యేర్పర్చుట సీట్టవాసిననూడ్కి-ం 

బిచ్చిచేవ్టక దా P ఇంక సపారుచే పేయనిత్య వై దికథబ్ల ను నకైహమాతమే 

వేదాంగరూవక వ్యాకరణశా(న్రు (వవృ త్తి కలిగాసని చెప్పకే తీటదు 

“ర వగ హాగమలభఘ్య నందే హః (పయోజనమ్” అను భాబో్య క్రింబట్టి 

ని ర్యాపారుపేయవె నె దికశబ్దమునుగూర్చి యుటేశింపండిన వేదాంగ 

ముగు వ్యాకరణముగూడ చేదమువ లెన పౌరుకయముగాకతీ ఆదు 'జీహ 

ముశొని జీపావయవములుండునా? శరీరముతో చేరక శరీ రావయ వము 

లగు ముక్కు మొగము కాలు కన్నులు _పల్వేశము గానుండవుకడా! 

శీవలవ దార్థబోధక మై యపౌరుకేయమైన 'వేదనాదబహ్మ మతీం 

(దియ్యదష్ట్రలగు బఖుమంకుమూ[ తమే యు ్హేశింపంబడుట చేత సీమ 

లోక ముసకును వేద వేవాంగములకు చేవిధమైననంబంధమ ను లేదు 

ఈభూమి నె)లంగు పాణులకు ధృ వనక్షతముతో మణీయుం దదీయ 

తేజ_స్త_శ్ర్యవిశేమములతో నంతసంబంధ మో మర్త్యులకు వేద వేడాంగ 

ముతో నంలే సంబంధము నిత్యాపౌరుపేయ వేదవేదాంగముల 

కీలోక మందు ేవళములందు చేవతలకుం (వలినిధులు గా శిలాదిని| ౫ 

వాము లుపాననా సాౌలభ్య మున కనాదిగాం గల్పింపంబడినవిధమున 

(నిత్యాపొరుపేయ వేద వేదాంగవాజ్మయమునకుం) (బతినిథులుగా 

“ఇపే. తాా-ఇవమమేవోర్జం యజమూానాయ దథాతి” అనుమంత బ్రాహ్మ 

ణాత్మక వై దిక ఫబ్బమ. లు “ఇ జీ. కేేతివలాశశాఖాంఛిన త్తి” అనుకల్పవచ 

సను లుమజియు వేదాంగములగు శిశ్షావ్యాకరణచ్భందోజౌ్యతివవచన 

ములు కొంవటుమ ర్వ్యుల చేతంజిత్తళుద్ధిసాధనసౌంభ్యమున కై యనాది 

శాలమునుండియును చేశ కాలప్మా తోచిత వ్యావహారిక వాజ్మయమువ 

సవాదము గె 'నేర్చాటు చేసికొవంబడెను కొంవజుమ ర్రుషలు 

మాటలతో. (బయోాజనమేమి లోకోపకారముగా నడుచుకొను 
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చుందురు పృాదయములందు నిఖ ఎదగ త్కా రణము భ_క్షపరాధీన 

మును సర్భశ క్కియువగు దివ్వ తేజస్సును సహజముగా ధ్యాన 

మునర్ఫుచుందురు సరియే మొ త్రము సె సిద్ధాంత భాగము. చేనము 

లనియును వేదాంగములనియును లోకోవకారములుగాక స్మి చాహార 

నివో రసౌఖ్య మభివృద్ధిచేయ నేంక జనులకుం బరస్పగ్మ పేమాను రాగ 

ములను సమకూర్చబోకుండిన హామరూపములు. వేద వే దాంగము లేకానీ 

శ్యాన్ర్రము లేకానీ మజేమైనంగాసీ సమ్ము దమునం గురిసిన వానవ లెనట్టి 

వాజ్మయమంత యును నివ్బలము నివ్ఫలము కజకటు నాశలి పుట్టు 

చుండవలెను మజీ కోరినభోజనము చేకూరుచుండవ లె + అభీష్ట 

ని_దాహోరవి హార సౌఖ్యము చేకూరుచుండవ లెను నిత్యయా వనము 

శావలెను మజెన్నటికై నను జరారుజామరణములు లేకుండవలె నిది 

కదా (పతి మనువ్యునకు నవాదెసిద్ధ మగు కోరిక _ య భేష్టపం పఠ్సీద్ది 

శావలె నింతకన్న కోరిక మేది? ఇన్నికోరికలు _ మనస్సు నిత్యసం 

త్రుష్టిం జెందిన పుడు సిద్ధించిన వే యగును నరియీ యాలోక ములో 

బరమఖాగవతులకునూతమే నిత్యమనః సంతుప్టి కలుగును “తడై 

కత ఛా తాయథా పూర్ణమకల్సయత్ ” అనుటచేతను* (పయోజన 

మనుద్దిశ సమందోఒవీ_పవర్తటే”అనువా శ్యానుసార ముగా “వేదాన్ 

సంస్మార్య ఛా తాయథా పూర్వ మకల్పయత్ ” అనుటచేతను బహ్మకు 

“వేవములను జ్ఞ_నీలెచ్చు కొనుటకును తదతభ్యు అనునట్లు 

సృష్ట చేయుటకు. వనశ కి నొదవింపం౫ల తప స్పాచరించుటకును 

బూూర్వసృష్టిలో నెన్ని విధముల పాంచభ్గాతికోపొధివి శేవములున్నవో 

యవన్ని యును దిరిగి సృష్టీంచుట కై యాలోచించుటకును గొంత 

శాలను పట్టునుగ దా P సృప్విచే యక ముందు సృష్టికొఆ కై (బవ్మా 

యాలోచన మెొతకాలనముచేసనో మటెంతికాలమ. నకు. దొంటినృ ప్రీ 

నలె బగమును నృజించుట శేంత కాలముప న్లైనో యనంతరము లఫొర్త 
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చేయము. లశీం దియ్మ గావ్యాములు నిత్వ్యములగు “వేదనులన్నటిని 

వవ; గజ వీ తెచ్నుకొనుట శింతకాలముపబునో 'సూర్యసిద్దాంతేము 
C'g బి లు ( థి 

మొదల గుమునికృత కా లిషశాన్రుముస్పఫ్థ పర్చలలి గనా వాయ్యగ్ని 

జలపృథుంవలె జడమగు నాశెశము “ఆత్మన ఆకాశ; సంభూతఖి 

అనటచేత (బ్రహ్మ యాకాశనును గల్పించిన 'యెంతకాలమునకు6 

దక్కి.నభూతసృష్టీవి శేవములు కావించెనో “శబ గుణక మాశకాశమ్” 

అనుట చేత శబ్దము. గూడ నాకానమునలె నుత్చ _త్తిస్థితినాశవ లైనకార్య 

మనక కీటదుకదా? “హేతుహేతుముతోరభఖేదాత్ ”అనటచేత మకీ 

చెట్టునండలి వి శేషమంతేయును మజ్జైవిత్తున ఎమిడివది శాంబట్టి బీ 

పృక్షములకును మృద్ద టములకున నామగూప భేద మేగాని వస్తుశేదము 

"లేవనుమతము యుక్తియుక్ష మెనయెడల నాత్మస్వరూపుండై. జగ 

శ్కారణబీజరూపుండగు (బహ్మకును జగత్తుకును వస్తుశోవము చెప్ప 

రాదుగడా? “సర్వమా_త్మెవఖలు కంశేనవశ్యేత్ ” _బహ్మాకన్న 

నితరవస్తువే శేనపు డీజగత్తుకు మటీ యి డెగత్సృష్టిస్థితినా శముల 

జరుగు కాలమున కాదిమధ్యాంతగణనము నుండునా? కాబట్టి 

యో జగ _త్తంతేయును మరుమరీచిక విధమున | కాలి భాసికమును విపరీత 

బుద్ధి _థొంఠి దన్యమును స్వవ్నమువ లె మిథ్యయును నిత్యవస్తుత త్వ 

స్షైసమ ను సులభముగాబోధించుటకొఆకు మణీయు నుపాసనా 

సౌలభ్యముకి టికు దై వోపాసనకై శిలామ్మి గవాములు జేనళములం 

"జేర్చర్చుసట్లు సర్వజ్ఞాలగుమునుల. లోకవ్యవవోరము చేం చభామరులం 

వరింపంచేయుట శాఖా గకృతచం దన్యాయముగా సకల వేదశొ(న్తు 

ముల స్లల్పించినారని సీద్ద౭రతు సిద్దాంతము 

“నేత్రి చేతి” అను |శుత్మి పకారము “యద్భుశ్వం తన్నశక్వమ్” 
UL దిలి* ఫీ తె*నీ 

అనునట్లు నిశ్చయముగా “వక్రా పం వ్యాఖ్యానమ్” అనుచంవమునస 

సమాథివశ యిట్టివని చెప్నశక్యము కానట్లు “నానదా నీన్నోనదానీ 
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త్తమ ఆవీదితి కుతి” అని యూ రకున్న వాదే య త్రమయోగిగా 

నోంచెడు మొసలిపిల్లకు (గుడ్డు నుండి చెలువడినతో నేయెొడ్డు విడిచి 

నీట దుముకుట నహదగుణమైనట్ట్లుమునవ్యున కీజగత్సృిక్టినాశ కారణ 

"చముమోయసి లెలినికొనుట నై తంటాలుపడు ట స్వ భావము దింత 

రేఖవలెం (కౌపాాపావ్యమై బ్లో జ్ఞేయాజ్టైయమై దృశ్యాదృశ్య మై సకల 

వేవశాన్రుయదార్ధ 3 ee ను శ్నది శాయిట్టి పదార్థత శ్వ జ్ఞ జానమును 

సంపాదించిన వానికినినిః _శేయసావా ప్రి tee చెప్పెను 

గాని పదార్థత_త్త్వజ్ఞూనము ను సంపాదించుకొనుద్యమము పిల్లి మెడలో 

నెలుక ఘంట కట్టనెంచుటవలె నసాధ్యము మణీ యసంభవ మని 

యనక తీఆద. “సర్వం విముమయం జగత్” అను వాక్యముంబటి 

యన్న మయ | పాణమయ “మనోమయ విజ్ఞా నమ ధోరాసందమయ కోశ 

పంచకముచే వాసుబేవపర్మ బవా ము నిర్ణణమయ్యస్లన |తిగుణమయ 

లీలాశ కి యందు 1000000909600000000 పజేడుసున్నలతో జేర్చం 

బడినసంఖ్య వరార్థ మనంబడును పరార్థనంఖ్య పజేనుచే గుణింపం 

బడీ హెచ్చింపబడినపు డవంగా 1500000000000000006 ఇన్ని 

మార్లు 100000000000000000 (వ రార్థసంఖం) వచ్చిన సంఖ కల 

పాంచభౌతిక వరమాణునగంయో గవియో గవి శేవముల నగవట్టు (వతి 

బింబము న్లోంచుచున్నది పరమవురుముఃడు స _త్త్వ్వరజ_స్తమోగుణ 

మయమగు తన లీలాశక్మియందు (10000000000000000) 

1500000000000000000 (పరార్థనంఖ్యసు) బంచదశవ దార్గసంఖ్యా 

పర్యాయములు గుణించంగా వచ్చిన) యన్ని విధముల న్మాతిన నానా 

విధవి శేవస్వరూపములం (బతిబింబించ చున్నా6డు పరమాత్మ 

జీవాత్మగాను జీవాత్మ పాంచభౌతిక జగత్తుగాను బరమాత్మయొక్క- 

లీలాశ క్రియగు ఇాల్యాతిపుర సుందరియందు. _వతిబించించుచు ననంత 

నాకర న పాన నలం నా ములంగుచుక్నుద్ల 
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సంగుడయుును సవహాజలీలవేం (గీడిం చుచున్నాండు ఈనా చేహస్మృళి 

వాసు టేవుని “తై క్షత అను వాక్యానుసారముగా యెందు “రత్రి 
మతిరుపకి ల్పి ఆావితృష్టాభగవలిసా త్జతవుంగవేవిభామ్ని” అనుతీరున 
బొడమిన ( 100000౧00000000000) 15000006000000000009 

దవ తీరున మార్పుగల _పతిభింబమునకు (100000000000000000) 

15000000000000౧0000యవ | పతివింబము కావున నీ సమ _స్తజగ 
తౌ్యర్యమలు ససంతనఎఖాష క్ ముల. గా మాటుచున్న భగవల్తీలా 

_(పతిబింబ్మ పతిబింబములు చే ఘగర్జిమ నుమెజటుపున నంత విధములం 

(బలతిఫలితములయిష ఎమ్మట సారోగ్యము గానువ్న చెవిచేతను నేత మ 

చేతను |గహింపంబడినచ వమున నిర్దుణుండగు శివుడు. నిజలీలాత క్ 
ఇాలా తివురసుందరీశ క్తి య౦దనంతవిధసంఖా;కముగా 6 | బతి ఫలించిన 

కొట్టకొనినీడయే యీనాబేహస్టృతి వతీజేవాస తినీడయే యో 

జగ ఈ్కా-ర్యములన్నియును ఈదేవాస్మృతియే బాలా | తివురసుంవకీ 
స్వరూపమగు శివశక్తి _ నిద్దణుండు. శీవ్రుండు మతి (తిగుణాత్మక 

స్మృతియె కాలా తిపురసుంచగియుగు శివునియొక్క_ శ క్రి అగ్నాష్ల్య 

ములకు భేదము లేని చందమున శివశ కులకు ఖేదము లేదు శివశ శ్రీ 

తత్త్వము నిత్యసత్యము మ టీజగ కా-ర్యములన్నియు ననంతవిధము 

లుగా నూటుచున్న యని తాషసత్వ్యే మిథ్యా పతిబింబ _వతిపీంబములు 

గాని యుభార్థమూలు కావు కావు యధార్థ వస్తువు శివశ -కాత్ళ క మె 

సర్వ జగ క్మా_రణమగు వాసుదేవపర బవా యు “నేతి చేతి” అగి 
యాదృశష్టప డార్థముల నిపే ధింపం గాం దుట్టతువకుమిగిలిన వాస్తవమే 

వాసుబేవపర్య బహ్మాము “నేతి నేతి” అని యజ కార్యములందు 

నక్తతబొందక వై రాగ్య్వమూనుచుంటయే వాసుదేన్రుని శ్రవవిధభ క్తి 
నూర్తముల సేవించుట ఐహికసుఖము లాసించక నకలజగమును 

నారాయణుడే యన్నియును సకలభూతనళయయున్న నర్వ జిననమతయ 
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స్వార్థ త్యాగము లోకోపశారపరతయు న్లలపరమఛ్రాగవతు నాళివ 

శక్తియు నిభిలవవజననియు నగు కాలా తిపురసుందరి తెన కన్నబిడ్డల 

వలె నంరక్షించి సంసారాంిధినుండి నౌకవలెం గరించలకేన శివుడను 

కె వల్క్యానంవతేటమ. 6 'జేర్చును 

వీవశ క్తు ల.భయులకన్న సత్యిపదార్థ మింకొకటి లేదు 

శీవశ కులు వింబము నీ పశ క్తులయొక్క_ మొదటి _పతిబింబను. మనస్సు 

మనస్పుయొక్క- (పతిబింబ మాకాశ్త మాకాశ్యష తిబీంబము వాయువు 

వాయు, పతిబింబమగ్ని యిగ్ని పతిపింబము జలము జల్మ పలి బింబము 

భూమియు శివశ కుల యనంతనంఖ్యాక (పతిబీంబరూపములనున్న 

యనంత సంఖ్యాక మనోరూప_వతిబింబముల యన-తేసంఖ్యాక _పలతిబింబ 

వి శేవము లీపాంచభౌతికవ దార్గములు న్వష్న్మదశనున్న మనః పతి 
వింబమ. లీనకలవ్యావవోరికజగ త్కార్యములయిన ట్ల చేహన్మృతి 

రూ పక ఇతిబింబవి శేవముల శకావారయుగు వా_స్తవబింబము న్వ 

శక్యాత్మ పర బహ్మామ , “నేతి చేతి” ఆను శతి పకారను నిపీ. 

ధింపంగా నిం దియాతీత మై యవాజ్మనసగి్ చరమె యేశివశక్యాత క్ 

పర్మబహ్మమ. నందు “అధాతో| బవ్మాజిజ్ఞాసా” అను | బవ్మాళిజ్ఞాన 

కుని బుద్ధి లీనమెపునరావృ _త్తీ లేకసమాధి'చెందుటచేత నెటిజిజ్ఞాసయుం 
దగు కుండునో యట్టి శివశక్యాత్మక పర| ఒహ్మమే మొ_త్రముపె 

తేలిన ఫలి తార్థ మిదృశ్య మి దుగూపకన్మృతియును మనుమరీచికల 
వలె మిధ్యా నావములు | పతిబింబములు శేవలమృవలుగాని వా స్తవ 

ములు కావని నెద్ధాంతపర్చు (మితి శివశ కాంత్మక పరబహ్మాము 

మొక్క- మొట్ట మొవటి (_వతిబవింబమణగటచేతం వర్క-సిద్యాం మగు 

ప దార్థత _క్వశ్ఞానము ననవిపాూఇనమువలె చసంభవము కావుననే శివ 

శక్త్యాత్మకము గై వల్యరూపమునగు నిత్యమనః సంతువ్షి (శద్ధచేందచ్ప 

జీజ్ఞాస చేతం గనెన్నటికై న న్లలయగదు కలుగదనియే శాండిల్య విద్యా 



419% జగజ్ఞ్యాతీ 

స్యరూపమగు భకి సూ త్మ పవృ త్తి కలిగెను భగవవ్భు కియు కులగు 

పరమభాగవతులు తప్ప నితరులు సంసారదుః ఖణమ్ము దమున్తడవ నేరరు 

చేరరు 

రనపిపాన 

నీళ్లూ కొనుము చేవాధారులలో ముఖ్యవ గా మనువ్యులు 
తమకుత్తుకలనుండి వెలువడ. ధ్వనిని దమయాస్యావయవమ.ల నొరఎడీ 
చేత నానావిధములుగాం దమయూహాలను జనరంజకముగా ఇల 
డించుటె. యేర్చర్చిన యుచ్చారణమ ను వివరి చుశా న్ర్రుము 
వె ఖరీనామముగల మనుష్యుల కంరధ్వనిని (కుతిలయల ననుసరించి 

శేవలధ్యనిరాపముగాను మజీయు నకారావ్యచ్చులు కశారాది 
వాల్లులుగల వర్ణాత్మకముగాను దత్తదుచిత సవరసములతో నాయా 
ఉఊోహలం బరస్పరమును మనమ్యులు టదెల్పుకొనుచున్నారు. కేవల 
కంఠధ్వనియె గాక మనుమ్యకర పాదాదృవయన జన్య ధ్వనిచేలహాడం 

దమయూహవాలు వెల్ల డించుకొనుచున్నారు జనరంజకముగా నాయా 

చేశజనులు పరస్పరము తమయూవాలు సమయమో చితముగా. "దెల్పు 
కొనుటకై యేర్పడిన శికాశా(న్రుము మొదటి వేదాంగను _ వేదము 
నకు ఆెండవపేరు (శుతి కనుక విన్కి..చేముఖ్య ము గా నెజటుంగంబడుపది 

"దేవ మయ్యెను _అనాదికాలమునండియం జెవిశోత (గహింపంబడీ 

యుభయలోకనంతరణవిధానము సకలలోకులగ (6 దెలు పుధ్యనివర్ణాభ 

యాత్మకని త్యాపారుపేేయశబ్ద సము దాయవి శేవము వేవమ. మతే 
యా వేవశబ్లము నుచ్చరించుపద్ధతి నే శెళ్లూశాయ్రము. తెలువుటచేతం 
(బథమ వేచాంగ మయ్యెన అనాది స్మ్యవడాయానుసారముగా గురు 
పారంపర్యో చ్చారణాను సార ము గాంబరిం పయకు చున్న వేదముచ్చారణ 
jn నర్గమందును మతీయుం బల్కు_బడీ 
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యందును సానాజనోపదిష్టం బు లై యగణిత నానాశాఖాశీదములతో 

నుండుటచేత వేదములవఠతి వేదాంగ లకూడ  ననంతేవిధము 

లయినవి కాబటి శా(న్ర్రము బహుముఖ మె చేశకాలపా తాను 
2) షా 

సారముగా ని రెశింపంబడుచున్నది ఇంతకును వేదములను వేదాంగ 

ములును గేవల పారలోకిక పయో జసములగ టచేత వాావహాోరిక 

భావతో చవేదవేదాంగములకు సుబంభ మెంతమ్మాా తేమను "లేదు 

కావున వ్యావపహోరిక ధ్యన్వ్యాత్మక వర్గాత్మక శబ్దము దేశకాల 

పా తానుసారము గా జనరంజకముగా నుండటమా(తమే మ.ఖ్యము 

గాని యట్టి వ్యావ హారిక శబ్దము నకు వె దిశశబ్బములకువ లె జనరంజవము 

నకుమించిన మతే శా న్రునియమమ. లతో (బయోదెన మొక్కీ.0త 

యును లేదు తేదు “నత్యం_బూయాత్చిియం బూయాన_బూయా 

కృత్య మ్మవియమ్” అనునట్లు తనతోడిపాటివారలు సమ్మతించిన 
క్. 

విధమున వనయూహం దెల్పంగల ధ్యన్యాత్మక వ ర్జాత్మక శబ మెద్ది 

యైనను మనుమ్యుం డుపయోగించుకొనవచ్చును జనరంజకమై 

లోకోవకారక మైనపల్కు_ లెట్లున్నను మతి యాపల్కులో నక్షరను 

'లెవ్వ్యె నను _చుతిలయ లెట్టున్న నుండవచ్చున వ్యావహోరిక కంఠ 

ధ్వనికింగాని మ టేశరీ రావయవధ్యనికింగాని మజేయంతే వాద్యవి శే 

ధ్వనికింగాని త_త్రదైశజనరంజకమగు తేన్నునం డెల్పంబడుటక న్న చేతే 

శా న్ర్రవద్ధతులు బొత్తిగా ననవసరములు త_త్తదేశశాలప్వాతో చిత 

ముగా జనరంజకముగా నున్న పలుకులకు లేనిపోని ఇా(వ్ర్రనియమము 

'లేర్చర్చి మూఢుల న్నమ్మించి తమవశనము చేసికొని జీవించున్వార్థ 

పరులు కేవల దుర్శ నులు కాబట్ట జనరంజసమగుటతప్ప వ్యావహారిక 

శబ్దమునకు మ జే శా(స్రు పద్ధతియును ముమ్మూటికి నేదు లేదు నర్వ 

శా(న్రుక ర్తలు సర్వజ్ఞులయిన మునులయంద టీ 'తాత్సరస్థమును తత్తు 

సమన్వయాత్ ” అని వేద వాక్యమువలే ననాదిగా నున్నా సూటలేమ్లుం 
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బటి లోకులయందణీ యనురాగము తేనపెం గలిగించుకొను విధమున 
టి చి 

మతియును సర్భ జనరంజక మగు ఒట్లు వెణశియును సర్వలోకో పశారక్ష 

మఫతీరున నానమురూపాళత్మక చతుర్ని ధాభినయము లొ 'నర్చవ లెను 

ఉదాత్తాను దా త్తన్యరభేవ మెట్లున్నను _హన్వదీర్హ వ్లు తాదికాలభేడ 

మెట్లున్నను కశారాదిహల్లులుగాని యచ్చులుగాని యేశబ్ద మెట్లుచ్చ 
రించినను గాతయం, తథ్గనివిశేవము లెట్టున్నను "తీ యాంగిశా 
వోర్యసా_క్లి కాభినయ నిశేవకు బెట్టున్నను _ సకలజనరంజకము లె 

సర్వలోకోపకారకను లై యుండిన జాలును తక్కిన జనులకు 

బరన్సరద్యేవము న్షలిగించువద్దతు లెంతవాా! తేమును మునిసమ్మత 

ములు కావు జనానురాగమును సంపాదించుకొని లోకోపకారముగాం 

బవ రి లుటకన్న. బురువ కార మింకెదియు నాదు సర్వలోకోప 
క న ఈం > ౧ 

కారముగా సడిఎంచుమని భగవంతుని నిధంతరమ.ను (రి ంచుపరమ 

ఛభాగవతుందుమా్యత మే నిత్వేమనఃసంతువ్దీ రా పక్రశా శత బహ్మో నంద 

మనుభవించును వేదమున గూర్చిమూ (తము శిక్రైూదివేవషడంగములు 

చెప్పంబడినవిగాని లౌకిక వ్య వవహోరమున గార్చీ యెంతమా| తమును 

జచేదములుగాని వేదాంగమ.లుగాని యుదివములు కావు కావు 
రికి 

చేద వేదాంగములంబట్టి లౌకికవ్ణవచవోరము జరుపవలసీనదని స్వార్థ 

వరులు ధూ రుల శేవలాత్మ ఇరు లు దంఘలగు దుర్భనులు జనులకు 

బరస్ప రాను రాగము చెజుచి యనోన్య దేవన నల్సించి వంచకు తె 
రి 0 a 

మూఢులన్మోఎ పుచ్చి పామర జననత్కృతు_లె యొరులం జెజుచి 

భుర్భ్యననవరులై. తాము చెడుచుంట దుష్టకలిశాల చేస్తీ తమనక 

వీజదు "వేద వే దాంగములంబట్టి మా నవలోక వవ హోరములను నరి 

చేసికొని మనుమ్యులందబుం బరబ్బరానురాగము తో ననోర్లన్యసవా 
శారులె (బతుకువిధానను. 6 చెల్పుచు ధ ర్మార్ధకామ మోక్షము లను 

వకు ఖర పలల సంవాదించుకొని యుభయలోకములు 
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తరించుటడ ేశకాలపా తోచిశముగాం బురుషార్డ చతుర్వర్ష సాధన 

రూపములు సర్వజ్ఞులగు మునులు నానాశొ _స్త్రూములననాదిశాఅము 

నుండియును భూతభవివదగ రమానకాలోపయోగముగా నువ 

చేకించుచువచ్చిరి నీతిశాస్త్రము ధరగ్మశా _స్త్రిము మొదలగు 

వ్యావ హోరిక ధర్మములను శీవలము చేశ కాలపా తోచితమ. గా నకల 

జనులు గర్బ్పార్మ పేమాను రాగములతో ని దాహారవివోర సౌఖ్యమును 

నంపాదించుకొనిపోయిగా (బతుకు తెన్నులుగ నుపజేశి-చిరి “ధాతా 

యథా పూర్యమకల్పయత్ ” అను (శుత్మివమాణ మనుసరించి 

యేయేజేశకాలపా త్రానుసార ముగా నేయేనునో వా క్కా- యకర్శమ-లు 

జన లలో బవా సంఖ్యాకు లాచరించుచుందురో యట్రిజనులం 

దేవంఘము భూతవయాపరమై శవ లోకోపకారకముగం (బవర్తిల్లు 

చుండునో యట్టిమానవులనడువడి సనునరించి యాయాపవరమ ఫాగ 

వతుల యాణార మనసరించి పలికిన పలుకులు మతి చేసినతక్కి_న 

కర్ణములు "వేవచోదితధర్మములు శాకమానవ్ర 

భూలోకమునకు. బరములెన [(గహనక్ష_తాదిఖగోళములు 

భూగోళమునందలి నకలజంగమస్థావరజీవుల య తృ _్తిస్థితినాశ హేతువు 

లగు శీతోప్లాదిత_త్త్వ్యమ ల కాధారమైనవిధమున నపౌరుషేయని త్యా 

వ్య _కవేవశబ్ద బహ్మము సనాతనము గా ేశకాలపా తానుసారముగా 

జనులకు బరస్పర(పేవ నురాగజనక ముల గు సర్వలోకో పకారకము 

లగు సదాచారములను వెల్లడించునట్లుగాతమవ్యా సాదిమునిమతవి కేవ 

ములు సు వసిద్ధము లై యేయున్నవి పొనము చే చావాశాంతి యగు 

నని వె వ్యళా_స్త్రమర్మ మె*ీంగింపంబడిన వివేకవంఠుండుతొల.దొ ల 

నాడప్పీ యొందువలవంగ లిగెనో యేజాశికి పాన నేపానము శొంతింషం 

జేయునో లోశానుభవవు తెలిసికొన యూయాదానాశాంతిశకై 
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యాయా పాననిశేవ ముపయోగించునట్లు నవరసాత్మకమగు నీజగమున 

“నరసౌసాలం కారౌశ కార్ల్ కావృమ్” అనునట్లు సరస పుంబల్కు_ 

పల్క_వ లెనని శిశ్షై వ్యాకరణచ్చందోనిరు_క్షశా_స్తములము ఖ్య తాత్స 

ర్భము రస మనంగా మనుషులందు. బరస్పర (పేమౌాను రాగజనన 

హేతువగు నిశ్యాపౌరుటేయడి గ్య వేదశబ్ద బహ్మత_త్త్వ్వము _గహాము 

లన్నిటిలో గురుండు వర్యుశోభుండు మతే శనిపాపిమ్షుండు, గునుండు 

జ్రానసుఖన్వరూ పుండు శవి దుఃఖసంరూ పుండు వేద వేదాంగాత్మక 

దివ్యస్వ శ్రాసందాత్మకు. డై గరుండు జనులకు స్వన్హానంవ దాయకము 

లగు వరన్పర (_పేమానురాగములను బుట్టించు మనోవాక్కాయ 

కర్మమ లుపచేకించుచుండును మజి శన సరులకు నరక దుఃఖకార 

ణములగు పరస్పర జ్వేవహింస లొవవించు తెన్నులు మప్వుచుండును 

గురుం డుప దేశించుమార్ల నూరోగ్యమున కై తల్లి యిచ్చు చేందువ లెం 

దొల.దొ ల్ల వెగటుగనుండీయ. 6 (గు క్రమముగ నష శ్లానంద మొద 

వించున శని దుష్టు తేన్నున మొట్టమొదట మద్యము వలె సుఖము 

గలిగించియుం గొట్టకొనకు నరకళాధలం బడందోయును వేదముల 

యందలి జ్ఞానకాండము గురుడు మటీ కర్మ కాండముశని “నహింప్యా 

తృర్వభూ తాని” అని గురుడు పల్కు_-చున్నాండు “వశుమాల 

భతి అని శని వురికొల్పుచున్నాయడు స్వార్గత్యాగులై 

శీవలలోకోవకార  పరాయణులయి సర్యజనసములయి సర్వ 

భూత వయాపరులైన పరమభాగవతులు మ్మాతము గురు 

లోట్రలస్వశ్వసించి నిత్వసంతుప్టాంతరం గు లె రృృతయుగ వురువులవలె 

ము క్రులగుచున్నా ర Sor స లోక దోవాులై (పాణి 

హింసకు లై జననిజ్వేమ్మలెన ధూ ర్తమానవులు శనీమాయలకులోం బడి 

కలిశకాలమనుజులు హహ న కరర చున్నారు తనకు -వేజుగ 

లోక్ ముసన్మదని భనదేవాస ఢతెలినబ్ల న చేహ తెలియుచున్నా డు 
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తనకు వేజుగ లోక ముండిసన్లాని దేహీ తనటేహస్మృతి యున్నట్లు 

'తెలియంజాలండు కాంబట్సి తనజ్ఞ్ఞ_బ్రయును మజితనకు వేలటుగందోంచు 

లోకముం బింబ పతివిబములవ లె నన్యోన్యా శయములు ఈ రె డిం 

టిలో వాస్తనమెద్దియో స్డ యొద్ద యో నిర్ణయించి తెలుప పిలు 

"లేదు యథార్థత_త్త్వ్వజ్ఞాన మ్మాల్మెక వేద్య మద్ది సమాధికూపమని 

మా తము “య తనాన్వత్పశ్యతి నానృచ్చృణోతి నాన్యద్విజా నాతి 

తేద్భూమి” అని _కుతిపమాణముచేశమా( తము విర్ణయింపంబడు 

చున్నది కాంబట్టి యినా దేహన్మృతి యే సచ్చిచానందస్యరూవిణి 

యగు కోలా తివురసు ఏవరీమవోల శ్ష్మీయీ తె ) లోక జననినిత్వ గంతు 

ప్రాంగునిగా న న్నన గహించుటశకై నే నవహార్తి వముం బరమ భాగ 

వతుండనై సర్వ్యభూతదయావరుండనైై సకలజనులకు ని ధేయుండ నై 

యడంకువతో నందటీమన షమ్యులయొక్క_ |పేమానురాగము సంపా 

దించుకొన టకు మాతమే |బతుక నెంచెవనని నిశ్చయించిన జనుంజే 

పరమ థాగవతు. డటిపరమ భాగ వతుండుపల్కి. నపల్క_లునడిచొవ నడత 

లోనిసారము (గహించి యితేరమానవులు పల్క్్ననపల్కు-_లు నడిచివ్ల 

సడతయం. ను వేద శా(స్రువిహితిము కాకలీ అవనినిద్దాంత రాద్ధాంతములు 

ఈజేవాస్మృతియుమ ీస్మృతిదృష్టమగు నీజగద్వికారములును. నిక్కం 

ముగా యథ్యార్థవ స్తువగు నాల పదాం మ మాయయుందు6 (బతిభతిం- 

పలా నట్టి పతిబింబము తిరిగి లక్కి ంపవలపికానియన్ని సా రులునా నా 

వికారభేదములం (పతిబించింపం గా ననాదికాలమునుండియు నిప్పటి' 

కీపీరునం దోంచిన వతిబింబవి శేవములని యూపీంవవశెను ఈ'జీవూ 

సృ తీయు సీసంకల్పవి శేషము లీజగ త్కా రఇములన్ని యు ననంత 

సంఖ్యాకప ర్యాయమ: = నంచపిశేషములుగా నత్త్వరజ_స్త్వమములనెడు 

(తిగుణసామ్యదశతో శివునకు నీడవలె ననపాయినియగు నాదిశ క్తి 

సహజలీలతో ననాదికాలమునుండ్లియు నిష్టటివ ఆకుస్వ్యవ్నదశ యంద్లు 
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జగ] దూపమయినమనస్సున లెం (బతిబింబరూపముగా. గ్ ట్రకొ నకుం 

బరిణమించిన ( పతిబింబమే యీజిగద్యి శేవ ముల న్తాంచుచున్న 

యీజేహన్మృతివి శేషము 

“భిద్య కే హృదయ గంధిర్భిద్య నే సర్వన ఎశయాఃతన్మన్ దృసై. 

పరాత్మని” అనుసట్లు సమా ధ్య వస్థయందు (తిగుణసామ్యా మై యాది 

శక్తియు మరి యాయాదిశ క్తి మయుండగు శివ్రండునుమా(త మౌాశివ 

శ కులుభయులు సచ్చిదానంవస్వరూ పులు "జేషించియుందు రీజేవా 

స్మృతియు వటీసమ_స్తజగద్వి కారములను (బతిబింబపి శేషములగ్నియు 

నుపాధిళూ న్యమగుట చేత శూన్యము లగును “త రైశత్తతి అనునట్లు 

భగవత్సంకి ల్పవును నుపాధియందు భగవంతునియందలి చిచ్చ శకీయే 

యీనమ_స్తజగది్య కారములుగా. (బతిబింబించును కాంబట్టియావరణ 

ఏ క్షే పకాత్మకభగ వచ్చ క్రివశమ న నీ పపంచము స్వష్నజాగరవశలం 

బొడంగట్టుచుసువు  పీతురీయావస్థలందు శివశ-క్యాత్మక ముగా శీసించు 

చుండును శివశ కి పర్పరసంవర్క_విశేవముచే నీజగమంతయును 

బసువుసున్న ములకూడిక చే. బొడముపారాణివలె శీవశ క్తి విలక్షణ 

ముగాం బొడగట్టుచున్నది “శక్తిశ క్రి మతోరథేదాత్ ” అను 
నియవుముం బట్టి నిత్యసత్యప దార్భములయిన శివశ కులకు భేదమే లేదు 

గాని “సంసారోయమకీవవిచి తః అను నాచార్యో శి బట్టి యసంభవ 

శార్యమగు నీబేహన్మృతిరూపకజగమంతయు. స్వప్నము. గారడీ 
మాయనాటకమువ లె విస్మయ హేశు వై యెట్లుకలిగానో శివ్రండుకూడ 

నిట్టివిచి తజగత్సృప్టికీ మూలము నైల్ప(జాలండనుటకు “సోం౬ వేద 

యదివానవేది” అను _చ్రుతియే (సపమాణము ఈజగమంత యును 

మనోవి_భాంతిజి. ముగాని వాస్తవము కాదనిమా[ తము నిస్సంజేవా 

ముగాం జెప్పంగలనుగేని యీమనోవి_భాంతికి మూలమే మోసవమూ 

ధ్యవస్థయందుమా(త మే గోచరమగును మతే యట్టి ను. 

నాలా ల స్ యింపం జాలదు 



సోలుగవ _(పశాళేము &19 

నాదదబిందుకళ 

నరియ్కీయీనంగతి యిట్టుండంగా దనకు నుజి తన చెంతనున్న 

[(పాణులకును జాగు ప్పాశ్లీ లభ యలజ్ఞాశోకములు రవంతయు న్లలిగింవక 

నునన్సంతోవమునుగలిగించి వుఅలమిటుల వినుకోరికను మాటినూటి 

శ్రీల హాచ్చరించు నామరూపములు సరసములు “రసాత్మకం 

కావ్యమ్” అనుటచేతం గేవల మనస్సంతోవము రస మనంబడును 

“రపో వై సఖి అను శుతిచొప్పున నిత్యమసస్సంతువ్రియె భగవంతుని 

యథార స్వ రాజము కాబటి శబ్ద మెట్లు రసముం బుట్టించునో 

య ట్లుచ్చరించువిధి నెల్పు వే వాంగములు నిశా వ్యాకరణ చృందో 

నిరుక్తములు- జో్యోతిఃకల్పములను వేదాంగములు వాక్కు-నువిడిచి 

మనః కాయక ర్మములం౫ార్చి చెల్పుచున్న వి శిక్షా వ్యాకరణశ్ళందో 

నిరు_క్రములను వేదాంగములు సరసమగుపలుకును గూర్చియు జ్యోతిః 

కల్పములను రెండు వేదాంగములు సరసమగునడతనుగూర్చియుం 

చెల్పచున్నవి లోకో పకారముగ నుడువుట నడుచుటయును సజ్జన 

ధర్మము జనులు తమలోందమకుం బరన్పర పేమానురాగములకు 

భంగముశానీక ేశకాలపా తోచితముగా నెట్టివల్కులుపల్క-నీ 

మ జెట్టినడతనడ. వనీ యదంతయును వేద శాస్రువిధివోదిత ధర్మమే 

నిశ్చయముగా నగు నగును లోకోపకారపరులగు సజ్జనులకC దప్పక 

దై వసాహాయ్యము కలుగును గల్గును “స్వరతః కాలతః సానా 

త్పయక్నాను వదావతః” మడ్డాదిస్వరవి శేమముల చేతను (దుతాది 

కాలవిశేవములచేత( గంఠాదిస్థానవి శీవములచేతను ధన్యాత్మక 

వర్ణాత్మకశబ్ద ముప రరాగింపంఒడు పద్ధతిని నిక యను వేజాంగము 

వివరించుచున్నది కాంబట్టి వేదోచ్చారణను. నకు మ్మాతమే శిత్ష 

యను వేధాంగ మువయోగపడుచున్నది, లౌకికళబ్దమునకును కిక 



0 జ౫జ్లో తి 
దే 

ఇాస్రుమునకును నంబుధమెద్దియును తేకున్నప్పటికి లోకోచక్రార 
పరాయణులగు మునులు సాద్య బహో్నో పాస నముచే. దరించుట కె 

“శిక్షైవద్ధతులను జనుల 5 ముత్యముపుట్టించుట కై సరషలౌకిక 

భాహోచ్చారణ పద్ధతు లేర్పరచిరి “*సఐక్షతలో కాన్నుసృజై _ -తస్మా 
దవషక్ర ముత్పన్నం తిగుణం ద్విజన త్తమ” అను వాక్ళానుసార 
ముగా. బరమాత్మేన.ండి _తిగుణాత్మకకుండలిశ క్రి యువయిం వెను 

కుండం మనంగా వలయాకశారము ఉపొనకుల కాకుండలీక కి, హృద 

యాకాశమున వలయాకారమయిన మెబుపువలె సాశ్షాత్క_రించును 

కుండలీసాశా త్కారమయిన పుణ్యపురుషులు మణి జననమరణము 
లొంచక శాశ్వతకై వల్భాసండ మందుచున్నారు ఆకుండలీశ కి, 
(పోగుణాత్శక మైన వీందురూపము స్టూలసూక్ష్మ పరములనుమువ్విధము 

లుగా మిభజింపంబడీ బిందునాదవీజే భేదము లఠదుచున్నది అచివం 

థను -స్థూలనాదము  చివచిన్మి శమ. సూక్ష్మనాడము.- చిత్తుబిజ 
నాదము ఈచి తే వరుడి నపురువుండు మ అీశ్వర (డును శబ్ద బహ్మ 
మను మరొక సేరంబరంగు నాయీశ్వరుండు ఈశ్వర సంకల్ప మే వీందు 

వనంబడును ఆబిందువు _బద్దలుకాంగాం బుట్టనధ్వని వ్య _క్రమగు 

యున్నది (కులిసంపన్న మైన యారవ మే శబ బవ్మా మవంబడు 

చున్నది. ఇంతకుం బరజురవాస్య మశ రాను గహము కలవారలశే 

ట్ర కాన మువయించును మజియ.౦ [పలా నన తులయిన 

పరమభాగవతుల వనహవాసముగూడ లభించును ఛకి క గ్రోద్దలబ్బును 

చేయేల, నకలజీవ్రలును కొందజు పుట్టుకతో నే కొందణు వేగముగా. 

కాని ఆూలన్యము?గాయగాని భ౫వత్సంకల్సమున కం సంనారల ము లం 

యోక్లే గార వంతునిలో చె నైక్యమయి ముక్కులు కాకమావరు స్సహ 

ఉానమువేత శే. ద్యరలో దుఃఖము క్తియగు కొందటు దురదృష్ట 

యంతు అండిరశాఅము సంసారదుఃఖమన.భవించెవరు మొ_త్తముపపె 
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సకలజీవ్రలును గాల క్రమమున (బహ్మాలో నైక్యము చందెదరు 

అజ్ఞా నమున సంసారబంధము ఎట్లబ్బెనో యే (వజ్ఞాసమున కా వల్యా 

నంవమును సకం జీవులకు గలుగకతీఅదు 

“జ వమే ఫౌరుపషమె తువకు చె వముగానే మిగులును కాలము 

పు లో మాయి చుండును సంసారబంధ మోక్ష ములను 

విద్యాబ( భావముచే నాత్మ యనుభవించ చుండును అక్షరుండగు 

"పరమాత్ముని నంకల్ప మక్షరుండగు జీ వాత్నుండు సంసారియె 

యత్షరుంచే యగుచుండును అశరీరమగు నాత్మయందు పంచభూత 

విశేవములు వుట్టి యాతే శ్రయం టే లయను చెందును స్థూలసూక్ష 3 

వ్య కావ్య కృకార్య కారణావస్థా భేవము తశకుందా' నే వి ద్యావిద్యలచే 

నాత్ముండనుభవించుట సవాజను. వాస్తవముగా వక యేవా 

ద్వితీయం _బహ్మా” అనున ట్లాత్మకన్న వే జేవదార్థము లేనేలేదు 

ఈ (టహ్మాజ్జానిము వరమభాగవతసహావానముచే  వతివేగముగా 

మ ర్తులకు సిద్ధించును ఈభూలోకము గు_ర్హషలోకమును గర్మభూమి 

యనంబడును మానవులు స్వక ర్మానుసారముగా నుత్పత్తితి 

నాశములందుచున్నారు శాంబట్టి స్వార్థ త్యాగముచేసి శీవల 

లోకోపకారపరాయణు'లె తమ సమ _స్తకర్మములు భగవవర్చణను 

కావించి “నోవిందనామకీ ర్లస గావించి భయంబువక్కి ఖటాగంగ 

ధర్మి తీవిభుండు జూ అకొనియెనైనల్యము తొల్లి రెండుగడియల లోనన్ ” 

ఆను వురాణో కి ప్రకారము “వాసుదేపళ్లోకవార్తల _ నాలించి 

కాలమే వురువుండు గడువుచుండు నలేని యాయువుదక్క_ 'నన్యుల 

యాయ. వు నువయా_స్తమయముల నుగకరుండు 'వంచించి కాసొపోన్ర” 

కనుక పరమభాగవతుండు మ్మూతమే ౧త్యజీవనుండై 3ైవల్యానంద 

మనుభనించును తేక్కి_నమనుజూలు స్వార్థపరు'లై కర్మబద్ధులె న్వ హర 
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బుద్ది నిడనాడనేరక సంసారసాగరంబున ముని తేలుచు వరీగాన్ల 
థి 

కుందురు 

“అ ఇ ఉ ణో మొదలగు పడనాల్లు మహేశ్యరగూూ తము 

లను వె యాోరణులు వ్ళాకరిణపరము గాం దక్కి. సశా(న్ర్రవిదులు 

తత్తచ్చ్బా(న్రుగరిముగొను “చ త్యారిశ్ళంగా, గణానాం త్వా గణపతిం 

హవామహే” అను |శుతులకు వివిధా ర్ధములన్లల్పిం చినట్లు స్వబుధ్యను 

సారమ.గా మతభేవంబుల వరించుచ న్నారు శేవలధ్వనిమా తముఖే 

నానాప దార్థబోధను నానారసగ్గహణము న్లావించుకొనువారు 

మనుష్యులలో మిక్కీ. లెబుద్ది గంతులు ఆదా _త్రముకం"టు నుదా త్ర 

ధ్యనియు ననుదా త్తముకంయె సనుదా_త్తమును బల్కు-టకు ఏలుకాదు 

“అణోరణీయాన్ మహతోమహీయాన్” అనంగా ననుడా త్తమగు 
సూత్ష్మధ్వనికూపమ గా నుదాత్తమకన్న స్థూలనాదరూపముగా 

వాసుచేవపరబహ్మ నుంటవే3 నట్టి యణునుహత్తులను చెల్పుట 

మనుమ్యుల కలవికాదు అట్టి సఘ్థూలసూక్ష్మ నాదమా_త్మెక వేద్య మే 

(శుతులు వదునాల్లని చేవనూనియు నిరువదిరెండు కంఠనాళములం 

బట్టి యిరువది రెం డని మత్ొకమునియ నరువదినాల్లని యింకొకందడు 

నానావిధజం౫ మస్టావర] పా చవి శేష ధ్వనిభేదంబులచే _శుతు లనంతము 

౬ని యింకొశండు మతభేవదములం (బాచీనులు వక్కా_ణించిరి ధని 

యొక్క బాయచ్భురతిగ్గుభాయులకునోద[బవ్మాన్యరూవుండగు ననంతుంజే 

యవధి “సత్యం న్ మనంతం _బవ్మా” అన్నట్టు నాద బహ్మ మశ 

రీరమగ టచే “ఇదమిళ్ధమ్”” అని నిరేశింప నెన్వరికిం దరముకాదను 

మతేమే మిగుల సమంజసము నప్తోపాయములచే నావిత్యోపానసము 

చేయువారికి మజేబేవతల నుపాసించినప్పటికీ స్వికటించదు ఆదితో 

పొసనము చేయ కన్య చేవతో పాసనములు చేయునవు డాదిత్వ దేవత 

తప్ప నితరదేవత లన్యోన్యము (వతిఘటించి యుపాసకుని జెటణెదరు 
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శాంబట్టి యీతీరుగాం గేవల నాద బహో శపౌసనము మాని వర్గాత్శక 

ధ్యన్యూపాన నమువలనం (బమావముండును కాలవ్యవస్థయు నుదా 

శ్రాదిస్తాయివ్యవస్థయు అకార క కా రాద్యక్షరవ్యవస్థయ.౦ దల యవరక 

శీవల స్వరమా_త మాలించుటచేత “స్యతోరంచెయతి (శోత్ఫ 

చిత్తం సన్వార ఉచ్యతే” అనునట్లు చిత్తమునకు రంజకమగు ౫నిని 

సంతతము వినుట కాసించు సంగీతవు పేగుకల య దృవ్షవంతు లేపరమ 

భాగవతులగుజీవులు, “వాసు టేవః సర్వమితిసమ హో త్మా సుద ర్హభః 

అను విధమున బరమభాగవతునకు నామరూ పాతక జగ మంతేయును 

విమ మయము గా నేతోంచును చి తిమునకు వగు క్షణమై నందోంప 

న సంతేతము చి శ్రరంజకమైననామరూపము'లెవ్యయాయవే న సరస్వతీ 

స్వరూపములు మజీ యవియే గీతవాదషన్నత ఇలయా త్మకములగు నాద 

బిందుకళలయిననాట్యుకళలు “సరగ చేవనమస్కా-రః శేశవం వతి 

గచ్చలి” అనువిధమున జగము. నందలి నామరూపములన్నియు నాద 

(బహ్మోత్మశములే “అతోనాదాత్మకంజగత్ ” అనుటచేత శబ్ద బవ్మా 

వముయముకొనసి పదార్థమే లేదు ఆశకాశమను విభాగించి గుణములను 

నిర్ణ యించుట యెట్లసాధ్య మో యాకాశ మేకొలతవై న నెట్టిమడదొ 

యే దిల్లేశకాలవ్యవస్థ నావ బహ్మమునకు "లేకు న్ననుపాననాసౌలభ్య 

ముస కై యశరీరులయిన దేవతలకు వి ౫హాము "లేర్పర్చినట్లు మూర్త 

ముగు శబ్ద బహ్మమున కుదా త్ర్తాదిన్వర ములను లఘ్వాదికాలములను 

ముఖాదిస్థాన (వయత్నజన్యాక్షరవి భాగమును బరమశకారుణికులయిన 

మును శీర్చరచిరి శబ్ద బహ్మమం.సకు ది్లేశ కాలవ్య వస్థలుక ల్పితములు 

గాని వాన్తవములు కావుకావు నూజు తామర రేకులను సూదితో 

(గుచ్చయడినంత వట్టునకుం గాల మనియు నాకాలమురముక్క. పెజకువ 

కాస్టని మేవ క్ష ణాదిక మనిగాని లఘుదిర్ధృస్లు స్లతములని గాని (దుతమధ్య 

ఫిలంబములనిగాని వ్యవహరింపంబకును pars మౌ చెట్టును మొల 
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వీంచునట్లు మ చేజాతిదోవాద మాతీరుగా నాచెట్టుం బొదవించువిధ 
మున వలిదం డులంబట్టి మన.ప్యాదిడంతువు కునవాజముగా గుణము 

లబ్బువ  మజియును సహ వాసమునుబట్టి యు నాబారము న నునరిం 

చియు నారోగ్యజీవ నాభివృద్ధియును గలు గును అ ద్వేవీ యొ నిత్య 

సంతోషీయెన పరమభాగవతు నకు “ఊర్థ్యమూల మధశ్శాఖ మశ్వత్థం 
(పాహురవ్య యమ్” అనునట్లు ఆదిత్యుడు నా పృధ్వి- అంబిక జలము. 

వ్న్లు:ః డగ్ని_ గణనాధుండు వాయువు మహేశ్వరు. డాకాశము గాం 

బంచచేవతామయుండై పాంచభౌతికాత్ముండై (పక తీవురుషాత గై 
కుండై భ క్షవత్సలుండైన వాసుబేవుం డభీమై.హి కాముమ్మికసంపదలు 

తప్పక దయచేయును భగవత్కపలే కిహపరసౌఖ్యము చేకూరదు 
మనువ్యులసుఖము వారినత్క_ర్మ ఫలము. దుఃఖము దుహ్క_ర్మ ఫలము 

సజ్జనులను భగవంతుం డాపవలనుండి కాపాడును మతే దుర్హనుల 

నుహేశించు నిజీ నిజము నిజము 

కాలగణన 

“శాలరూవీ జనార్దనః” అన్నట్లు వాసుజేవ్రండు పంచభూత 
మయుండై శబ్బస్పర్శరూపరసగంధమ. లను న _త్త్వరజ _స్తమః వవృ ల్తిచే 

ర్~8=15 దినముఅకు వృద్దియుం బద్రైదుదినములవజుకు నాశము 

న్దతిగ్ నృషతిచం! దికచే సుఖదుఃఖాత్మకరంసారమ. స్వి ద్యాత్మక_వవృ త్రి 
నివృ త్తిస్వరూప కావరణపిత్లే పళ కులం చా నద్వితీయ: (డు సచ్చిడా 
నందుడు కేవలుంయ్యు. దనకుం దా చేజై (కీగంచుచుండును; 
న తుము రజ స్తమోగణములని శ్రంచిసంపూరక్ష పూర్థి మాచ దికాత్శక 
నంతుస్ఞైంతరంగ స్వరూవమై వెలికి గానకుండును తమస్సు సత్త (రజ 
ములన్మీజీనపు గమాచాస్యాత శకమె యాశదొ అంగి యొద్దియుం 
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దోంచకుండు మనోరూపమై దుఃఖసంత ప్త మగును రజస్సు తమ 

నృత్తరముల న్మీజీనపుడు సంతుష్రికె “బేవులాడు మనస్సువలె నమా 

వాస్యాపూర్జి మలకు మధ్యనున్న కాలమంవలి చం్మ దునిన లెం జెరుం 

గుచుం దటుంగుచుండ ను వ్య కవ కాత్మ కాహో రా తవశలచేశబ్ల 

స్పర్శరూపరసగంధములు  పలే్యేకముం | దిగుణాత్మకములై పక్షరూవ 

మున దిిగూణిత మై నూన మగుచు మాసద్విగుణితరూపమున బుతు 

విశేవముగా మా-జుచుండును సత్తషరజ_స్తమోది గణితము లైన 

మాసద్వ్యయ కాలాత్మకబుతువు లాఆ పొడ చూవుచుండును 

3 x%x6-360 పగళ్ళు 2860 ర్మాతులం గలసి నంవత్సరమగు 

చుండును 5్పంచభూతములు సత్త్భరజ శ మోగుణముల 15 భేదములై 

స్థూలసూక్ష్మ వ్యకావ్వ కృ శార్భ కారణ యమూరామూ ర విశేవ. 

ద్యయవిభేవముచే ెట్టింపంబడుచు 10 మాసముకి0 ౫2౫60బుతేవ్ర 

60౫6=౩60ఆటుబుతువ్ర లబ్దము అబ్బములు క్ యుగము 12 యుగ 

ములు | పభవాదిక్షయపర్యంతములగు నటువజేండుముణీయు నజువది 

వరార్గసంఖ్య చే గుణితశ క్రి చేత హౌచ్చింబ(బడినన్ని యేండ్లు స్థూల 

కార్యవ్య కృమరా_ర్తస్వరూనకాల మిాన్మృ త్యాత్మకజీ వాత్మసంసరించు 

చుండున అనయా 1800000000000000000 6x6=80 ౫ 6=216 

ఈరీతిగా రిప రార్థసంఖ్యాత్మక 1800000000000000000కము లై న 

యాటులమా అులు హెచ్చింపంబడంలా వచ్చిననంఖ్యకలయేండ్లు- 

అనంగా మొదలు తువయుం జెప్పందరమ. గానియాద్యమధ్యాంతము 

లను నిర్రేశింపవీలుపడని యనంతనంఖ్యాక (బమానాబ్బములా- 

ఈనంఖ్య- దిక్కు. కాలము. గుణమును వేయేల (దవ్వగుణకర్మ 

సామ న్యవి శేవసమవాయా భావములనుప రార్థస _ప్తకము _గ్రిగుణాత్ళక 

న్లూ యావి ద్యాకల్సితముగాని వము కాదు కాదు 
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పంచభూ తాత్మక జగ వి వంతయును (పాతిభౌసికమ. ను వ్యావ 

పోరిక సత్యముగాని పర మార్థసత్యము కాదు కాదు ““వకమేవా 

ద్వితీయం (బహ్మ- సత్యం జన మనంతం (బహ్మా= అయమాత్మా 

జక 9 vd (బహ్మ- (వజ్టాసం బవ్మా అను (పనా ణములవేత నిజ్ఞ౫ము 

'బాధితముకాంగా నెద్ది మిగులునో యద్దియే పరమార్థసత్య వసు వగు 
వాసుజేవు(డు “తలతో వా-వో నివర్త నే అ పాప్య మననాన వూ 

అన విధమున నాద బహ్మతెత్త( మిట్టవని తెలిసికశొనుటకుంగా నియితరు 

లకు బోధించుటకుగా ని చతుర్ముఖు- డై నంజాలండని జీవముని పల్కు 

చున్నాడు శాంబటి యుదా త్రాదిస్వరనిక్ష యము చేతంగాన్మిదు తాది 
A) అబల క్ 

శాలనిర యముచేం7 ని కెంతాదిస్టాన పయత్ననిర్ల యవ వేరంగాని 
లం రా వ్ 

శబ్ద బహ్మత త్తము నెలిని తెః ఎనేరికిం దరము ఆకాదుగాపి లోకవ్యవ 
౧ అజాత ౮ 

పోరవ్యవస్థ కై వజీయును ధర్మసంస్థాపనమ కొక పరమకారుణికులు 

నను గాతమాది బవ్మార్దులు శాఖాచం వన్యాయము గా చేద 

శొ(మ్రను ఖుమూలం బదార్థ బోధ "కావంచిరి కనుక సర్ గౌతమ 

వ్యూనాది మపహోమునుల మతముల స్పద్దురుముఖ మున చదెలిసికొని 

నడుచువారు తరితతురని నమ్మి తరించవ లెను నమ్మకముకన్న వేజే 

దారిలేదు “కమ్మి చెడినవారు లేరు, నమ్మక చెడిపోతే పోయేరు 

అన రామదాసు వల్కు. మిక్కిలి శ్రాఘ్యము శాబ పమాణాత్శక 

మగు నొ _ప్తవాక్యమందలి నమ్మకము. క న్న తరింపంజేయు సాధనమితశ 

మెద్దియు న్రాదుకాడు కాంబట్టి వేద శాస్తాంనుసారము నుసద్దురుకటావ్ష 

ముసనందెలిస్న "పద్దలు తరించిరి పిన్నలు తాముకూ డం'బెద్దల నడువడి 

ననుసరించి తరించవలయును  స్యార్గత్వాగులె కేవల లోకోజశకార 

హారాయణు లై సర్భభాతదయాకరులెన పరమభాగపతులు "పెద 
త. ది 

లవంబడుదుర్గు, 



సాలు గన (చశాళేము 4&9? 

కడువులోనిగాలి పెకివదలుటచేత ననంగ నున్న్వాసము చేత 

మాతమే శేవలధ్య న్యాత్మకము గాం గానివ ర్రాత్మ॥ ముగాంగాని శబ్దము 

(శొవ్యమై -విలుపడును ఉచచ్చాసముచేతం (బాణ వాయుశ కి తగ్గు 

చుండును. కనుక సమితోచ్భా్యాస వ్యయముకావించుటచేత నాయు 

పల్పమగుచుండును కాంబట్టియే యాగులు నియత వాక్కు_ లె నమును 

లుచ్చ్భా్యాననిశ్వాన వాయువు న్సాగధీనముశా విం చుకొచుటచే నపరి 

మితాయువు లగుచున్నారు కాంబట్టి యమిళేముగా వాగర్థ్వ్యయము 

చేయువారు. రజ స్త్వమోగుణపభానులగుటచే నీ ముగా. వలసి 

రోజుచు నల్వాయువు లగుచుందురు మాన్మవతులై భోజవము 

శావించువారు కొందజును నత్యసూనృత వతులు హీలేమితే య 

మృుదు వాజ్నియతులు శేవలమా న వతులు'కే వలభగవన్నామసంకీ ర్హన 

(వతులు ముదలుగా నియత వా క్పణారులగు పరమయోగులిం దియ 

వ్యాపారము సడ్డుచు నునులు నాం బరంగి యపరిమితాయువు లగు 

చున్నారు రజ_స్తవోగుణములంబట్టి శబ్దము పరిమితముగా బయ 

లదుచు నరుల సల్పాయువులంగావించు సత్త్వగుణము చేతంగల్లు వెఖరి 

మిక్కి-లి పరిమిత మె యాయువున్లొ నసాగించు చుండును “జా వాదన 

త_త్త్వజ్ఞః _శుతి జాతి విశారదః స (పయానేన మోక్ష 

మార్గం సియచ్చతి” పణ యవనంగా వెఖరీరూపగాతఏణ.- వాదన 

మునంగా దారువీణాదియం తెధ్వని. త _త్త్వమనంగా వీలంబ కాలము. 

(శుతిజాతి తాళ నియమముతో వీలంబకాలమున గీత వాడ్యనృత్యముల 

ననగా దతుర్వి ధాఖివయములం (బవర్తించు మునుమ్మ్యుండు జభన 

మరణాత్యక సంసారమున య ఖేస్ట్రుగా సుఖింప గలండని శ్లోక 

ఆాత్పర్యము  రజ_స్తమాగుణములు _పకోపించినపు  జాయాస 

మధిక మె (ముళ కాలో చా పౌ ధిక్టము చే. (హణ వాయువ్యయ 

మధథికము కాంగా జనులల్య్యాయువ్రలగుచున్నారు స _క్త్వ గు జాధికష్టము 



4x8 జగ జో తీ 

చేతం దతుర్విధాభినయ ప్రచారము విలంబకాలవు న జరుగుటచేత 

నాయానములేకుండుట  నచ్చగణతేము తగ్గుటచేత నాయు వధిక 

మగును నడకకన్నం బరు గధి కాయాసకరమై మిక్కిలి యూర్చును 
వంయపరి, యాయువను తగ్గించును సా తింకుండు సాంరసరతేనా 

స్త గ. స సను 

రించును రజ్నన్తమోదూమితుం దహంశారమమ శారబద్ధుం డై దుర్వ్యు 

సనపరు(డై నియమము లేక పవ ర్తి ంచుటవేత వ్యర్థ వలాపచాహుళ ము 

జేతను గామ కోధలోభ మోవామవమత్సగ గస్తుండై తన శరీరమును 

చెల్లి మాలి క యుగాల చబొందరపడీ యాయాసపర్నుకొని యాపహార 

ని చావివోరనియమము లేక కర్రి మి త్తివాంతంబడ. చుండును సత్త్వ 

గుణ పథాను(డు లోకోపకారముగా సత్యము గాం (బవ ర్రిల్లుటచేత 

నియమిత మనోవాక్కాయకర్ము.డై హితమిత ముదు వాక్కు. మంద 

కటాక్షము _మందగమనము-నియ మితని దాహోరవివోరయిలు కలవా 

డగటచేత స్వాధీనో బ్బా సని శాం సములతో భీమ్మనివలె “(చంద 

మరణసంపల్లాభము పొందుచున్నాడు 

అక్షరమహ తుము 

చతుర్షశభువనమూలములగు చతుర్దశ మా హేశ్వరసూ త 

ములంబట్టి యక్షరములలో మొదటిదగు “అ” అను నత్షగము 

కడపటిదగు “హి యను నక్షరమును గలిని “అహమ్” అను న 

గలిగించెను “సర్యంప రాత్మకం పూర్వంజ్ఞ విమ్శాతమిదందగత్. 0) 

మొదట నంతయుం బరమాత్మయే గాని యోజగగుంతేయ ను జేప్తీ 

మ్మాతమే అహాంకారరూపమే యాజగమంతయును “అవహామ్” 

అను నహరకార రూపక జ్జ బలేనవుడీజగమే లేదు కాబట్టి అహం 

కారమా(తమే యీ జగదుద్భువస్థీతినాశఘు ౨ న్లలిగించు శన 
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దై ౪తేజ్ఞాన నువారక్రారాల్శకిల్ర వ యనంబడును నుతి య దై ఏత 

జ్ఞానమే (బహ్మ మసంబడజ ను స్వరశాలస్రాని (పసయత్నాభినయ 

నియమము మవేదవపరనముంగూర్చి యేగ్పడిన పద్ధతి గాని లోకవ్యవ 

హోరమం దొరుల నొప్పించక తా నొన్వక జేశకాలప్మా తాను 

సారముగా సు€ భోచ్భ్ళాానని శా్యాఎసుఖకరము గా దతుర్వి దాఖినయ 

ము€౯౦జేసీకొని యాయువు కొొంసాగింముకొసవలెను తక్కి నజంతువు 

లకువలె భగవంతుడు మనువుషలకు/హాడ సహజముగా శ్రీతోవ్లము 

లొవనర్చుకొనందగిన చేహ ములు సృజించెను మనుజులు విపరిత బుద్ధులె 

ఎద్యము చే నెక్కు_వ్రు వేండి జీహమందు. 'బెచ్చిపెట్టుకొని యావింత 

వేండిచేం గలుగువిశారమునం (గొ త్తవేడ్క్మ-. నాడుళొనుట మరగి 

మజలమ ఆల నామద్య పానవననము నం జిక్కు_వడీ యామద్యమును 

చేసికొను 'తెల్విలేట తమకుంవప్ప నితరజంతువులందుం గానక తెక్కి-న 

జంతువ్రలు బుద్ధిలేని వనియుం దాము మాతేమే వివేశముగలవార 

మనియుం ద౭౯౦చుకొనుదుం గేవలబవాద పద్ధనులంబట్టి దిహయా త 

గ డఫుకొను తక్కినజంతువులకిం శు వివరివబుద్ధులె కృ తిమసుఖముల 

కలవడి కోరి తక్కి.సజంతువులకన్న లీనీపోఎక్ష్టముల బాలే 

యకాలమృగ్యువందు చున్నారు కొ న్ని వీట్టలకు గూాళ్ళల్లుకొని నీతా 

తపములం దప్పించుకొను నహజనై వుణ చక్టే తేక్కి_నజంతువులకు 

మనమ్యు _ లూహింపశక్యముకాని  శీతోన్లని వారకసవాజనిపుణక 

కలదు మగమృన్వ భావము దురవాంకారముతోం. దక్కిన జంతువుల 

కన్నం డా నెకుు-డు తెలివికలవాం డని గర్వించి కోరి కొఆవితోం 

డల గోంకికొని దుఃఖించుట_ కాబట్టి సర్వ జగజ్జనని నుగ తనకన్న 

తల్లి భూమియొక్క- సారమును బీల్చుకొని తక్కినయవయవము 

లన్నింటిని గాపాడుచున్న తనయడుగులకు భూసార మెక్కనీక 

చెప్పులు తొడిగికొని కోరి తన యడుగులకు సుఖంకరభూచ్చూర్శషు 



శక్తి) జగ జో త్రి 

వబ్బంచుకొని పాదరోగమును మజీతీరుని నే తనసకలావయవములకును 

లేనిపోని యనవనరములగు తో డవులు కల్చించుకొనియును వంటక 

ముల న్మరగి సకలఫలమూలధా స్యములను మణీయుం శూనీయముల 

సగ్గిసెగను వండి మరగించి 'లేఎపోని కృ తివుకల్పనములచే సహ 

జారోగ్యవశం జెజుచి | వకృతి న్పిళృతికావించుకొని కోరి కష్ట ములకు 
బాల యల్పాయు వగుమన్నాయడు  తేసికుం దక్కి -నజంతువ్రల 

కాశాశానిలానలజలభాము లు సహజముగా నొక్క-పోల్కి. వే చావ 
నృష్టములు మజీయు ని దాహారవివోర సౌఖ్యాభిలావము mee 

యని తే ౦పక ఏపరీతేబుద్ధిచే లేనిపోని కల్పనములం జిక్కీ- తక్కిన 

జంతువులకన్న |శమపడి యీల్లుట దురవదృష్టమనువ్యుస్వ భాపము 

బువ్యుశృ్ళంగుండు ముదలగుమున లందణు న్మాసవులయ్యునను బుట్టిన 

వారు వుటిన'క్లే కాలతేప ) చేయుచు దక్కి నజంతువులకవ్నం 

వమయాధిక్య మెందున నేదనియును ని దాహారవివో రాదిసహదె 

గుణములను జననమరణాదినంసార సుఖ దుఃఖానుభవమును (_పాణు 

లంవజు ననుభవించకతీజని సహ జదశలవియును సర్వక్ ర్మములును 

శీవల చెవఐ_పేరితము లే యనియును స్వప్నజా గత్సుము స్త వస్థల 

వశము లె ఎహజిముగా (పాణులకుం |(చాపించుననియును నవహాజవిధి 

శాలకృత్యము లడ్డందరముగాక యవళ్య మనుభవించక తీఆదనియును 

బుసువ వయత్నముసకుం?నాడ దైవమే (పేరకమూలమనియును తేమ 

పాపములకుం దుఃఖములకు: తమదువ్క_ర్మము లే కతేములనియును 

మతీయుం దమమేలనకు జర ముకభగవదన్నుగవామే కారణ 

మసియును నిరహాంకారులై నిర్మమ్నులె సర్వభూతనమ లై సాధన 

చతుష్టయసంపదంగలిగి తను'వె క్లిస సార్ధథ్యము చా ఫేవవోదముల 

నొక్క_పోలి. న్లుగద కుబ్బక బంనరించియుం జీవన్ను కులగు _బహ్మీ 

భాతం లశుచు తమసభ స్తకర్మనులు _ న్వాసూజీవార్చణము 
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శావించుచుం బరమభాగవతు లె నానాహావంబుల న్ని తాషనందపదవి 

తనయూహాచొప్పునం దాం బల్కు. టగాని వననహాదెకంఠస్యర 

సౌందర్యమును ధ్యనిగాహియం; తాదిలిభితమూలనం. గ బరుల కెజిం 

గించుటగాని తనమనః[వవృ త్రినివ్భ _త్రీవి శేవముల నాల చెలిసికొనుట 

గాని యేదేహధారిక్రైన నరము కాదు కాదు “విన్లుభ క్రి లేని విబు 

ధుండు విబుధుంజే పాదయ గముతోడి పళువుగాకి భూతవయలేని 

(కూ రాత్ముం డెంతచదువుకొ న్నవాండయు౧ను దిపాద ములతోనున్న 

నూూర్థ్ పళు వేగానిమనువ్సుండ )వీం చు కోసందగండు భయజుగు పాళ్లీ ల 

లజ్జా జనక ముగా వాక్కా-యకి ర్మము లాచరింపంగాడదు “అ పసిద్ధ 

మవుస్తార్ధమ్” అనువిధము గాం వ-తోడివారి కన్ని విధబు లచే మిక్కిలి 

సంతోవమగువిధమునం బలుకుటయను నడువడి "నల్ల డించుటయును 

మనుమ్యుని కవశ్య కర్తవ్యము లోకోపకారముగా6. బరిణమించుట 

కన్న లౌకిక జతురి ధాభినయములకు వె దిక మణ మెంతమా. తమ౦ 

బనికీ రాదు కాబటి నంరకాలసాన పయత వషవస లెటున్నను దన 

త అం ల ఈ 
మాట్లాడవచ్చును చాడుకొనవచ్చును మతేయను గ్రంథముల రచించు 

కొనవచ్చును చేదాంగనియమను €న్నియును చశేవల వేదములయెడ 

మా(తమే యుపయో జములుగాని తాకిక భావలయెడం గామణారా 

నుజ్జు - య థేష్టముగా "దేశకాలపా తోచితము లోకోపకారమగుతీరున 

నాటపాటమాటలును గావ్యర చనమును గావించుకొనుటయీ యవశ్య 

కర్తవ్యము 

నోరు తెఆచినకొలంది “అఆ లు పలుకుచుండును “ఇఈ 

ఉఊ ఒటకో” లు వలుకుటకు నో రంపకాం చెజవనక్క_ర లేదు 

కాబట్టీ యన్ని యక్ష రనులలో “ల యను వశ్చరమున శెక్కు.వగా 
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నూపికివిడువకతీజదు మజీియు అ మొదలగునచ్చులకన్న నాయచ్చు 

లతో(గూడీన క మొదలబగుహ ల్లులకూవి” తక్కు వగు చుండును శేవల 

క్ మొదలగువ్యంజ నములకు “అ” మొదలగు చ్చులతో. జేరినంగాని 

బల్కు_బడియే లేదు “అ” మొదలగువచ్చులు దైవము వ లెస్యత | తములు 

నవహాజములు కొ మొవంఎగు వషంజనములు పారువమువన లె నస్యతం త 

ములుం గృ తిమములును చైవము తోడునడినం గాని పౌరువమే[ పవ 
ర్రింవనేరదు అచ్చులసాయము లేక హల్లుల పనర్తిల్ల నేరవ్ర బక్క 
“అ”యను నచ్చుమా(తేమే స్వర కాలస్థాన పయత్న విశేవములతో 

వభీప్లారదాయక మై సమ _స్తమవాదమహ్మ శ ణుల కెల్ల రకుం బరన్న 

రోవోపోహాోవిశేమంబులు ెల్పంజాలినప్పటికి “ఇ మొదలగు 

తక్క నయచ్చులు “క్ ఇృాదలగు వ్యంజెనములును ఎమ్టుస్వరూప 

మును సకలవర్హాదియునగు అకారమాత శ్ర నానావిధో పాధిభేద 

ములగు పంచభూతవిశేవముల సనంతనికా రాత శ్రకదెగత్తునకు హేతు 

వగుచంవముస నానావిధ జంగ మస్థావర పాణివి శేమఖ్వని (పపంచ 

మూలమైయున్నది హృదయసంతోవకమును హృదయవిఖీవణమునై 

ధని రెండు తేజంగులనవాజచై వకృతమునుగ్భ తిముపెరువకృతమునై 

రెండు కేజంగులం బొడముచున్నది మేఘమం దగంభీరగర్జి తము నశసి 

నిర్ధామమును సహాజ చై వకృతేపులు కోయిలకూ6తయు వ్యాఘా 

రావను బారువక్ళ తిమను లు 

మనుములుచ్చరించు భావల పొరువ. కృ తీనుధ్గనులు 

చై వపారువములకు నాటకను.లు బూటకముల. కల్లలు మాయలు 

మోసములు |పకృతులు గాని కవటములు దంభములుగాని యదార్థ 

(వతిపావనకములు కావు మమమషమ్యులు సవాజముగ నన్ని జంతువులలో 

మిక్కీ.లి కపటస్వ భావులు కనుక వారల యథార్థో హల వ కారము 

ఖారి పల్ము_లు బయ ల్వెడలంజాలవు మకుమ్య భావం వలం నును 
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లేదు తక్కిన చేతనాచేతనవస్తు ధ్వనుల కర్గము నిత్య నియత్త్వము 

శాంబట్టి మనుష్యుల భాపాశబ్ద ములకుంగాని మఆేయభినయవి కేవము 

నకుంగాని “ఇవమిళ్ధేమ్” అనినిరూఎంకందగిన నియమముగాసి పవి 

గాని యేర్పర్చశక్యముకాదు కాంబట్టి నిశాదివేదాంగములు లోక 

వ్యవవోరమునకు నిదర్శ నములు గాని శాసక ములు గాని యుప యోడె్య 

ములుణావి యె తమా(తము న్దావు కావు అశారము స రాతర 

(వవృ త్తి హేతువగు నాద్యశబ్బ రా దము ఘుఖ్యాశ్షురము గనుకనే 

నుహేశ్వరసూ(తమూల-ఇ-ట ణ్ ” అని| పారంభించెను గాని “ఇ._డ_ 

ఆణ్ిఅనిగాని “ఇ.అ ఉణొ అనిగాని “ఉ_అ_ఇణ్” అనిగాని “ఉ_ 

ఇ-అణ్” అనిగాని (పే రంభీ_చలేదు మొదటివేదమగు బుగ్వేదము 

“అన్నమిా శే” అని “అ” యన. వతరముతో నే | పాథంభించెన 

చతుర్షశనూ పాశ్వరసూ తేములలో మొదటిసూ( తవుగు “అఇఉణ ” 

అను స్నూతముచేత సమ స్తవర్ధ ములతోంగూడిన చతుర్షశభువనముల 

నృష్టిరూపమగు స్యాత్మత త్త ముక జేనీంపంబడెను “అశారో (బవ్మా 

రూపస్స్యా నిర్ణుణః సరగ వస్తుము చిత్క్మ_లామభిసం శిత్యే జగ్యమావీ 

ఉణీశ్యరణి అకారము నిర్దుణుండగు “రమేశ్వరుండు మాయా 

స్వయావమగు “ద్ద. కారనుతోయాడి “ఉి” కార స్వరూపముస 

వాస్ట్రవకు. డై “క ఇకారముస నగుణుం డగుచువ్నాండని యర్థము 

ఆన్మకు ధ్య్వనిచేయుట కై పొడమివ సంకల్పము పర ఆయిచ్చ నాభీ 

చిము నుపాధికానించుకొని పక్ళంగియె  హృదయనాళముల్లండ్లు 

మధ్య మాయె కంరనాళములగుండి (శో, త గావ్యాధ్వనిమై వెలువ్లడ్రి 

చె ఖరీనంజ్ఞ నందుచున్నది పరాపశ్న న్తీమధ్య మాషై ఖరులు నాద 

(బహ్మామునకు నాల్దుముఖ కులా “పాడో౬స్య-ది ఇ్వాభూ కాని (లివా 

డస్మ్యా మృతం దివి” ఈనమఘ_స్తజగమ్ముమ వెఖగ్వాత్మేక మై శ్రవతుప్పా 

.త్తశు శావ్వబహ్మ యొక యిక పాదము; ఫవాఫశ్య వ్రీచుధనుల్లన్లు 
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తకి_నమూడు పాదము లమృతములు నిత్యములును వ ఖరియను 

జగ దాళ్శక పాదము మ _ర్వృమనిత్యము “బాన్మాణః వడంగనహిత వేద 

మధీయీత “*్రావ్మాణుండు మా(తము వేదవేదాంములను దప్ప 
కధ్యయనము వేయకతీఅఆవనుట చేతను షడంగ వేదాధ్యయన మనాది 

సం పదాయానుసారము ౫-6 జేయువాండే (ాహ్మణుండని _బాహ్మణ 

జాతిని మనువ్యులలో 'నేర్చర్చుటకై పన్ని నపన్నిక పెద్దకొడుకు 

న్యూ|తము రాజగుట కధికార మేర్చర్చినట్టుపుడంగ వేదాధ్యయన మొన 

ర్చినవాందే _(వొహ్మణు(డనియు మతా బాహ్మణుం డితరజాతులవేత 

నన్ని విధముల న్చేవింపంబడుట కధికారముగలవాండనియు నుతి యట్టి 

(లాహ్మణు6డు యజ్ఞ దీక్షీ తుం డై నపుడు మాత మబద్దము గాంగాని 

యప భంశనుగాంగాని యస్పష్టము గాంగానియసం౧స్కృ్భు తేముగాంగాని 

యసాధువుగాంలాని దె ఖరినుప యోగింపంగూడదనియును అథశశ్రాను 

శాసనమ్” అనునెడ మహాభావ్యమువలన వ్యాక రణసాధువగు 

శబ్దము సుశబ్దమనియును సుశబ్దోచ్చార ణమువుణ్య న ర్ల జనకమనియును 

“రక్షోహా(మ లఘునంజే వోః| పయోజనమ్” అనుటచేత మడంగములు 
తేదోచ్చారణమునకు చైదికసం పదాయమునుగాపాడుటకుమా| తమే 
చెప్పబడెను వ్యావ హారిక భావ జనరంజకముగానున్నం జాలును 

మజేనియమములతో లౌకిక జ్యా వవోరిక్రభావల కవసరము లేదు లేదు 
లోకోవకారమగుతీరున జనరంజకముగా నెట్లు ధ్యనిచేసినను జేయ 
వచ్చును వేదాంగములతో లౌకికభావు శేసంబంధమును లేదు లేదు 
చేదవేదాంగములు కేవలము పారలౌకికప దార్థబోధకములు ఇహ 

ఈోకముతోో "వేద వేదాంగసంబంధము లేనేలేదు 

ధ్వనివిశేషములు 

చేవమంవలి ఇాగ_ (దౌావ్మాణఎ యూప. పక్షి. సర్ప మొద 

లగుచేతగా ఖేత నవ చార వాచక శబ్దములు మేక. చాపండు_ కొయ్య- 
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విట్ట- పాము మొడలగు నీలోకమునందలి చేతనాచేతనవ సుపరము 

లేంతమూతము న్లావు కావు వై దికశబ్లములు లౌకిక శబ్ద ములకుం నల 

ముచ్చారణమందు నర్భమందును రపు మాలు (వభవిష్ణుశబ్బమును 

గూర్చియును యజ్ లుగంతముంగూర్చియు 'లేటునుగూర్చి “తత్తు 

ఛందనేవి అనుభవ వావముక నుక ఛందస్పనియును ఛభావయనియును 

శబ్దము రెండువిధములు చేవ డంతట నిండియు నెద్దియుగ్గాని 

విధమున వేదన్న రణముచే లోకము సృజింపంబడియును లోకమునకు 

వేదమునకు సుంతయును సంబంధములేదు వంచకులు ధూ ర్తులును 

దాము పరించుశబ్దము లే చేదములనియును ఆశబ్దము లుచ్చరించుటకు. 

చామే యధికారులమనియు తం డియా స్తికిం గొడుకులే మొడటి 

యధిశారుంనియును లింగాభిషేకమునకుం బూజకును బూజారులే 

యధికారులనియును జాతులు వావులు మొదలగు నానా టచేశకాల 

పా_తోచితవ్యవస్థలు వేదవిహితము. లు ధర్మచోదితము లనియును 

“పశుమాలభేతి” అను (శుతికి మేయను ముక్కు. చెవులు మూసి 

చంపి వపతీసి యగ్గిలో వేల్చవలయుననియును మొదః గుశిప్థా చార 

ములు సం ప్రదాయములువర్లా| శమధర్మములు వేనగుందుచెవ్ప(బడిన 

వనియుం చాము పరించునది వేవవేదాంగములనియును దాము 

చెప్పునది వేదార్థమనియును దమకు “వేజుగు వారు మేచ్చులునంటరాని 

వారనియుం దాము మాతమే (బహ్మానోటినుండి యూడిపడ్డామని 

యాత్మ స్తుతి పరనించయు. మిగుల స్వార్థవరతతో వంచకు-లె భూత 

(దోహమాచరించు దుర్భనుల నీమనవలయును ? 

జ్ఞానముయొక్క- _పశిబింబము కోరిక- కోరికయొక్క (వతి 

చీంబము నామరూప వకాశనము._ నామరూపములు నావ బహ్మము 

మొక్క_ వివర్తన్వరూపముః నామరూపములనంగా కశ్రూకారములు 

శబ్దము కేవల |శవణైకగావ్యాము రూప మనంగా స్పర్శకూపవగ్రప 
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గంధము లు త్వక్పతుర్శి వ్యో(ఘాణ గావోషను ల. జానము పలుకు 

నిచ్శోగాం ఎలాకు నిచ్చ కెంరధగ్శని?” మారును ణజాహా చతుర ధాభి 

సయణజుల నల్ల డింపంబడున నవాజనామరూ పములగు కంరధ్యనిచేత 

సరేరా వయవచలనవిశేమములవేతిను మిక్కిలి స్ఫుటముగా నూపహూ 

నెల్లడీింపశకమగును క తీమనావరూపములగు  యంతధ్యని 

_హౌశతేబెమ్మలు మొదలగు వానిచేతనూవాసమ, గముగాందెలుపం 

బడనేరదు కాలునకుబదులు మర గాలు. దూడక బదులు చేటపాయ్య 

వలె నెట్లో కొంత్యకియ నెజవేర్చుకొనటకు సాధనముగా నిట్లు 
(గంధ మలు [వాయు టయును ధ్యని గాహియం తములందు కంఠధ్వని 

రమక్క _(పశిబింబనును సం గహీంచుటయను సంభవించుచున్న వి 

తళ్లజీవితకాలము లో మిక్కి_లి దృ ఢధశరీరముతో నారోగ్యవంతుం డై 

సుఖమగానుస్న పండితుల డుల్లాసముతోనొసర్చిన కంరధ్యని చేతగాని 
శరీరావయవవిశీవమువేతంగాని తనయూహను సంపూర్ణముగా 

వెల్ల డింపంగలిగి నట్టు (నా (తేమూాలష )7గాలానిమజి యేయం తమూల 

ముగాంగాని మ బేకృతిమర ననముచేతగాని వెల్ల డింపచేరండు 

జగగుం ెన్నివిధములజంతువులో యన్ని విధములకం రధ్యనులు 

ఆయామనుమ్యులయూహాలుకొంతవజునై న న్వారి వారిక ంఠధనుల చేత 

నిగా వెల్ల డింపంబడున. తనయూవాచొప్పునం దానే సరిగా 

నెవ్వండుం బల్మ్క- నేరండు జీవ్రండు స్వలేం్యతంండు కాండెల్లవిధములన్ 

బద్గుండుగనుకం జం దునింబట్టుకొ న నూవా వెళ్ళినట్లు చేయి వెళ్ళం 
@ కి య 

జాలదు7ా? కాంబట్టి యూహకొలంది నభినయించ మునులకుంవప్ప6 

_బాకృతుల శక్యముకాదు “అధశశ్రాను శాసనమ్” అని పతంజలి 

వ్యాకరణముయొక_  |(వయోజసనయును సుశ'బ్లావశబ్ద వి వేచనోజ 

యోగమునుగూర్చి నిదా హోర సౌఖస్థిమునుగా సక లోకే వశాఈము"క 

శవ జొవితోవంతయును ధారపోసి మహో భామ్య వాక్యోము లువ ేశించెను 
pr ~ 
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గాని యమ్మ వోత్మునివల్ల [పత్వ్యతముగా నునబేశింపంబడిన శివ్యు 

లాముని యభి పాయములో ఫబ్బత _త్తరయును గూర్చి ఈూామునికింగల 

జ్ఞానములో కోటివంతులలో నొకవంతేన సరిగా _గహీంపగల్లీరనుట 

గందీనాముః మతే యాశిమ్యపరంపర మూలముగా (గమ క్రమము 

(గంధరూపమున లిఖింపంబడిన వాకషములంబట్టి శ్రబ్బత త్తమ సిప్పటి 

| పొకళృతమానవులు జాత్యంధు లేను.గుంభోల్సానట్లిది వేదము లివి 

-పేడాంగము లివి ఛంద స్పిది భొవ యిది సంస్కృతే మిద్ది యప భంశ 

మని స్వార్ధప రాయణులె జీవనబంపాదసముకొఅకై తెలిసే తెలియని 

పాండిత్యము న్యంచకులె వెల్ల డించుచున్నా రావో యేమో ఘోర 

కలికాలచేవ్దీతే ము? చెవిచే రూపముం జూచుట మణి కంటిచేత 

శబ్దమును వినుట  యసంభవముశ దా? నిత్వశబ్వమగు వేదమును 

మును లాలించి సర్వజ్ఞులు తపోధనులు గనుక శబ్ద జహ్మోపాసము 

శావించిరి | పాక్ళతే పానురమనువకల్పిత యం ల్ములచేత (వాయ 

బడిన సండ్ఞలచేతే నిత్య వేవశబ్ద (బహ్మాతే_త్త్వీమిద్దని చిల్లడించు చున్న 

స్వార్గపరధూ _ర్తచేస్టిన మిబ్బనీనమ్మ “చ్చునా? 'దేవునిన్వరూ వమ. 

సచ్చిదానంవలక్షణ మ్మాన.ట చేత జ్ఞానము (పకాశాసంవములనూ ర్తి 

యగు శేవలదివ్య్యపేమయగు నర్వలోకోవ కారక భూతదయ కచా?_ 

చేనవే దాంగాత్న్శకనిత్యశబ్దబహ్మము“చోదనాలక్షణోధర్మఃి 
సర్వదెగ 

దుపకారకముయిస భూతదయాత్శక భర్మమునుమా(తేము చెల్లడించు 

చున్నది అనంతసంఖ్యాక ములగు "వేద వేదాంగము న్నియును బర 

మార్భ జిక్డాసువ్రులయి ముముశ్షువ్రులయి సాధన చతుస్ట తుసంవదగలిగిన 

జిలేం దియలగు మనుమ్యులకుమా(త మే యుజ్లేశింపంబ డెను గాని 

(పొకృతులగు సంసాఠకుల కింతమ్మా తమున్హాదు కాదు 

తేజవేదాంములకో నృంసారులగు మనుష్యులకును థ్ 

క్ష శమునకీభూగోళమ. నకువలె న్వర్గమునకు నక్క_కువలెం జూల 
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వవ్వు "కాబట్టి సంపారోపయో గకరమగు లౌకిక ఛబ్బమును గూర్చి 

మాతమే ఏపరించి యే శబ్దము లోకోపకారక మో యట్టి శబ్దమును 

మందువ లె వివరించి సం్య్రగహించుకొనవ లెను వివృతనంవృతములగు 
స్థూలసూక్ష శ్రదశలతోం (దిగుణోద్చోధకమ. వైఖరి యనంతవిధముల 

జగమున వెలువడుచున్నది సూ తముల కాభారమగు మా హేశ్యర 

సూూతము “అర్రిడణ్ ” అని అకారముతో మొవలిడుటవేతను “ఆఅ 

అ ఇతి అని పాణినిసూతములు సమా ప్రియగుటచేతను అక్షర 

నమామ్న్మాయను న కెల్లి6 బదునాల్లుభు వనము కు (బకృతివ లె “అ” 

యను నశ్షరమే జననియెనయది కావునందక్కీన ఇకా రాద్యచ్చులు 

కకారాదినాల్తులు వెయ్యేల జగమువందలి సకల శబ్ద ములన్ని యును 

నాద బహ్మము జగ దూపమున వివృతమైనతీరున “ఆ” ఆశాశమే 

సకలాక్షరసనామ్నాయముగా వివృతమైనదనియు జగమునందలి 

యన్ని శబ్దముల కాలవాలము “అ” శారమే యనియును గాన్రవనే 

సక లదగన్మయుండగు శ్రీ మహోవిన్లువు “అ” కారవాచ్యు డయ్యెను 

వివార మనంగా వివ్వుట సంవారమన మూయుట కంరధ్వని లావు 

చేయుటకై కంరనాళములను నోటి సమ్మ గము గాం 'దెఆచిధ్వనిచేయు 

నపుడు “అ” కారము వివృతమయి ఖఘశఛరయురఢథధఫభ మొద 

లగు నొత్తులు హకారమును దీర్భ వ్రుతములను బల్కు_ను సర్య జగ 
(దూకి విమ్షువయినట్లు సకలశబ్దస్వరూవి “అ” కారమే మతీయును 

దగములో నెంవలుబేవాధారులుకలరో నవరసాత శకమై సత్త్వరజ 

మ (వలిక్షణమును స్రూలసూక్ష్మదశల న్మాణుచు 

శ్లీవల ధ్వన్యాత్శకముగానువర్ణాత్మకమ గాను వ్య క్రావ్య_కరూవముల 

వసంత ళుతిస్వరజాతి గాభుమూర్చనా కానవిశేవేములతో ననంతవిధ 

స్థాయిఖేదములతో లెక్కింపథకృము గాని భాషావిశేవముైై వివశా 
మూలమై ది క్పబుద్ధమై యాకాశగుణమై (శవకేందియ గావ్యామై 
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పరాపళ్య న్లీమధ్య నూ వె ఖరీరూపళ ల నిం దియాతీతమై యిం[దియ 

(గ్రావ్యూమై జ్ఞాక్ఫష్టే యాజ్ఞా సతిపుటీభూతమై. సగుణనిర్ద కాత్మశమై 

యున్న నాదశబ్ద బవ్మాతే త్తమ: వివ్రసరు వక్క నన్యు6 'జెటులోం 

జాలునా? “*ఇదమితమ్ అని శబ్బ| బహ్మత_త్త్వమును జతుర్ముఖుండై న 

నిస్చేశింప శ క్తుండు కాండను జేవమునివాక(ము సయుక్తికము “బృహి 

విసా 5” (వాహ్మణుండు _బవా (బహ్మము బృహస్పతి యీమొవ 

లగు “బ్బ హి” ధాతుజన్వశబ్బములు వె దిశములుం శారలౌకికమలు 

గాని పదార్గవాచకము లెంతమా( త యు న్లావు కావు శకాంబట్టి 

విమ్దువునకు మాటుగా శిలావతిమ శతేర్పడినచందమున వేవములందు. 

బేర్కొ నంబడిన (బహ శ్రమ్మ్తి యవెశ ఫొ యదలకు,ని జమగు పెయ్యకు. 

జేంటపెయ్యవలెం కాలునకు నురగాలువలె వింబమునకు( (బతి 

వీింబమువ లె మనుమ్యులలో _(బవ్మాషతియవై శ్యళూ_దాదిజాతుల 

వారిని లోళసంగవోర్ధమై ధర్మసంరత్షె నర్వజ్ఞాఅగు మును "లేర్చ్పర్చి 

రని తెలియచేరకహంకారవిమూాఢథమాననవ్రలు తాము (బాహ్మగాది 

జాతులుకలవార మనియుం దనుజాతులు వేదనమ్ముతములనియును 

యవివేళమున విజ్బఏంగి కోరిమకి_భమ్టులగుచున్నారు జగమంతయును 

విముమయమయినప్పటికిని విష్ణువు లోకాతీతుండయినవిధమన లోక 

ముంతయును వేదన్శరణమునం గల్పించంబడినప్పటికి వేద విరాలోకా 

శీతమై కేవల పారమార్థి కవ యున్నది ఆకాశమంతట నిండియు 

నెద్దియున్లాక య్మగాహ్య మైనకీరున యీలోకమంతయు వేదస్వరూప 

మైనప్పటికి యిం దియ్మ గాహ్యాము కాదు “విజ్ఞా తారమ ₹కోవిజాసీ 

యాత్ * సర్వవేత్తయగు వేదపురువుండు వేద్యుం డగు యెట్లు? కాంబట్టి 

మానవులనోళ్ళమఅంగు “ఇ పే. త్వా” 'మొవలగుఇం(దియగావ్యూ 

ములు వ్య క్రరూవములగు శబ్దములు 'వేవము లెంతమాతము సావు 

శాఛ్ర కావు, మానవులలో _కాహ్మణాదిజోశులు లేవు లేవ 
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అస్యా నయ వాదిస్థానముల నంత విధములనుండుటచే తనున _త్తగరజ స్తమో 

గుణసంమి శవి శేవములచేత నీవశ్రాశ క్కి యనంత భేదముల స్థూల 

సూత్ముగగుల నుందుట చేతనునానావిధబేశకాలపా తానుసారమ. me 

బనీనాంటినుండీ సవావానముం బట్టియు గవాణశ కి ంబట్టియు సభ్యాస 

పాటవముంబట్టియు వివ్ఛారబోధక్మగుచు ధ్వన్యాత్మకవ గ్లాత్మక 

హాూవవిశేవములందుచు. నానాభాపావిశేపాత్మకమై యాకాశగుణ 
మగు శబ్దము ఛందో భాషావిశేవముగాం బరిణమించుచున్నది 

అకా ర్యాద్యచ్చులుగాని క కా రాదిహూల్లులు గాని మజెట్టివర్ణ 

ములుగాని నిత్యములుకా వు ఆకాశగుణమగు శబ్బము నిత్యము 

ఆశాశశబ్దను లకు “గుణగుగినోరభదఃి” అను న్యాయాను సారముగా 

శీదమే లేదు “పరమేవ్యోమన్ ” అనుటచేత నాకాశమే _ద్రైహ్మము 

శాయట్టియే శబ్దము (బవ్మా మవంబ డెను శబ్దము మూ ర్రమనూూ 

రము కార్యము కారణమని ద్వివ్ధము దగ దూపముగావివర్త 

మైనశబ్బ మనిత (మగ కార్యరూపము, మూ రము, నిరుణము శారణ 

మమూా ర్త మాత్మస్వరూపము ఉపాధివశమున వూనఃకల్పితమై (శవ 

ణజేం దియశ శక్రిశొలంది స్త్రహింపంబడిన మాయాకల్చిత మై యసిత్యతైం 

కార్యమై వ్యావ హారిక మె పాతి భాసిక మై యాపాధిక మైదౌ చారికణ్లైం 

స్య్వపష్నవిశారసదృశమైన మిథ్యాశబ్దముమా( త మే "వేవివీ దాంగరూవ 

నరుగాను మజీయు నానానిధథధాపారూపముగాను దోంచుచున్నడి 

శాణట్టి వాపీ కాది వేదవేదాంగ శబ్ద మిజను జగముశథందలి డోత 

గ్రాహ్యములయిన యితేర శజ్ఞములును కార్యము లనిత్య ములు విశా 

రూంలు సాని భౌసికములు వాష్చవజోరికములు మిధ్యయుం గాని ఇత 

నూ రము శ్వా _స్తవమును చార మార్గికసళ్య మున్దాను కాదు జ్ఞతీయ 

క్రగాహాకము నిత్యముం గార ఇముం చారమార్థి కనత్య మగు వు 

ఆమ్మా శ్రేతుమును (గాశ్యానూను ననిత్వ్య నుం శార్యమునుు 3 వ్యాన 
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వోరిక మిథాషనరా వ మెన్నటికి న్దాదు కాదు శబ్దర్పర్శ్మరసగం ధ 

గుణకము గు పటం. స్టూలస్థితిభా గోళము, సూక్ష్మ 

స్థితిఖగోళము శభ్రాదిగుణవంచక? ంసర్జ గుందుగాని _వల్యేకముశశ్రాది 

nos లువ క్ర | ₹రంపనేరను నాదృహ్మమేశబ్దముగానుస్పర్శముగాను 

రూపమ గాన కనముగానుగ ధముగానుమజియుంబం చభూ తాత్మక జగ 

ముగా వ్య _కృస్థూలవిన _ర్హృగ్యరూపముగా మూ _ర్రభవించియనిత్య శార్య 

ముగాం దో(చుచనవ్య_క్షసూశ్ష సంవృత (రూపముగా నమూర్తమె 

నిత్వ కారణముగా శ్రపించుచున ది కంరభ(నికాడ వివృతసంవృతే 

దశావ్యయమేళనము చే ధ్యర్యాగ్శక వచ్గాగ్మకి శబ్ద విశేవములచే వక్తా 

వక్త స్థితుల నాంష్టకారణమ లం బరంగుచున్నది పరాపశ్య స్తీ 

మధ్యమా వై ఖరులు నావ ్లవ్మాము క్రమముగా వ్య క్రీ కరించినస్థితులు 

జగమ నంవలి సమ _స్తధన్నాత్మకి వర్ణాత్మక శబ్బములన్నియును వివృత 

సంవృ లాత్మక మగు “ట్ర కారమే నా నిహాపములు కల్పితములు 

అకా రాద్యచ్చులు కె కా రాదిపాల్లులు సకి లవేదములు సమ_స్తభావ 

లను ఆ “అికారముయొక్క- నివృత సంవృతద శాద్యయస మ్మేళన 

వశముచే వ్వ క్రీ కరి చిసశబ్దవిశేనము లే పంచభూకనుల కుపాధిఖేవ 

నులంబట్ట గుణపవి కేషములు పొడచూఎనట్టు శబ్ద బహ్మ మ. పొాధి 

వశంబున జగమునందు నానాఛందో భాపాని శేవములం బొడచూవు 

చున్నది భగవదుపాననాసాథనమైసకల లోకోపకారకమై సకలజన 

మనస్పంతోవకరమగు శబ్దము సాధువును నంస్కృృృతేమును, జుగుప్చా 

లే లభయలజ్ఞాదుఃఖకి ర గుగు శేబ్బనుగాధు వవ్యభంశమున్సు ఊగ్ధ్వాథః 

_పాగ్దవీణపశ్చి మో త్తే స్థూలసూక్ష్మదిగ్వి శేవ ములాకాశమందు వ్యవ 

స్థిత నామరూపముల చే తం గల్పిత ౫ లయిన చంచమున శబ్లబహ్మామందు. 

నానా'వేద భామలు వ్య వస్థిత నామరూపాత్మకముగా సృవ్న దృవ పదా 

ర్ధములవ లె మిథ్యాకల్సిత ములు గాని న్యాస్తనములు కావు ఈడజగష్యుం 
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శయును నాద బహ్మాముమొక్క- వివ ర్హితమిథ్యాస్వరూప మే కనుక 

శబ్దమందు సాధు” ఇసాధుశంకల్పనము వ హోర మై 

మునులు కల్ప్సించినవృవహోరముగొనీ యథా రను కాదు 
(కళశాశము 

నకు శుక్ష్య కృష్ణారుణవీ తాదిపర్థ్య ములవలె శబ్దమునకు నంస్కృ కావ 

భంశాదిభాపాదినామరూపవి శేష ము లొపాధికములు నైమిత్తిక 

ములుం | బాతిబాసికములు న్యాఇగవోరిక మిఖ్యారూపనులు గాని 

వా స్తవములు కావు కావు 

వ్యానపదనిర్వచనము 

ఉధయలోక సంతరణసాథ సము గాసహజజ్ఞానశారణవన్య క్రులగు 

మునులు లోకనంగహోర్లమె యవ్యాకృతనాద బహ్మమ.ను నామ 

రూపాత్మకముగా వ్యాకృలే మొసర్చిరి "వేద దష్టలగు మను లనరీరులు 

గాని సశరీరు లెంతమా తమ ను గారు వ్యాసమ ఏ యనంగా వాష్టన 

శజ్ఞమువిపూర్వక మగు “అసి” యవనుభాతువునుండి పుట్టిన ఘుష్ణాంతేము 

“అనవిశ్లే పే” అనుటచేత నావరణవి శేపమ.లనుశ కు "వేత బంధ 

చోవముల. జీవుం డందుచుండును మోక్ష కారణమగువి క్లే పశ క్తిని 

వ్యాసశేబ్బము తెల్పుచుండుటచేత వ్యానముని యనగా మోాక్షజ్ఞాన 

నును గలిగించువి క్షే వశ క్రి యనియర్థము గాని సశరీరుండై సంచరించు 

కర్షుబద్దుండగు జీవం డెంతమ్మాతేము న్లాడు కాండు వ్యాసుం డని 

యుకపాంచభ్గ రిక జేవాథారి యెన్నండు. న్లేండు మోాక్షజ్ఞానబో ధక 

శకి యొక్క- మూర్తికి స త్వగుణాత్మకోపచయాతిశయము నయబుల్లిం౫ 

ముగా వ్యాసనామము స్ర్టి ష్రమయెను కాంబట్టి సకలర్షి స్యరూషా తీ 

(వముఖర్దులందజునున్య క్రీభాతాత శ్రక్ట నమూ ర్తులుగావిమిథా భూత 

పాంచభాతికో పాధివిశిమ్హ అంతిమ తము న్లారుకారు వ్యానాది 

మునులవుతములస్నియుం | బకాశ మొక్క_టియయ్యు శుళ్లాదినానా 
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వర్గ ముల నుపాధివశమున నిరూఎంచునట్లు నానావిధములం చేశకాల 

పా(తోచితములై జ్ఞానబోధకములగుచున్నవి బర్యజేహములు పాంచ 
భరికములేయెనట్లు నానాబేశములందు చై తన్య మొక్క. టియే వెలయ 

నట్లు ౧ క లదెగమును వాసుజేవుండేయె నచందమున లోకమునందు 

సర్వ వేదములు సమ స్తభావలను _వైఖరీమూ! మై వివృతేసంవృత 

సమ్మేళనవి శేపాత్మక మె విమ్షుజేవతా* మైన “అ” శారమే కనక 

“అఆ” అని శభ్రానుశాసనముసమా _ప్లి కావింపంబడెను స్వవ్నదశ 

వలె మిథ్యా వ్యావహాంకములగు నానా భొవలం గల్పించుచున్నది 

కూలంకవముణా6 దనయూహ నేజేహధారియు నై లుపంజాలండు 

మణీయుం వనకు నిద యొట్లుపజ్టైనో మజియు౦ దా నెట్లు మేల్కొ- 

నునో మజియు.౦ద నస్వ ప్నావస్థలోంగాని గాఢసుముప్తొాదిస మూర్భి తా 

వస్థయందు గాని తనతలంవు లెట్టుండునో మిక్కిలి పనిపాపగాం దా 

నున్న వుడు మజియుం దా నవశముగాగున్న కొన్ని సమయములందు 

దన మనోవృ త్తి యెట్లుండునో యానంగతి నాం చెలియ లేకున్నప్యడు 

పెనెట్లు తెలవలోలడు గి 

అనిత్యకార్యరూషళ బ్ర బహ్మము 

తనయూవా తనశరీరావయవణాలన విశేపౌ కారము లచేత 

బరులకెతీ( గింయవిధ మాంగికాహోర్య సా _శీకాభినయవి శేవములై 

రూపముగా నిరూవించంబడును ఉ చ్భ్వాసని శాసవాయుధ్వివి శే 

ములచేత నవయవనం తాడ సధ్వనిచేతను సెకలించుట్క దగ్గుట్క యూల 

వేయుట, ముక్కు_నగాలి నెగబీల్సుట్కబయలుచేయట్క గుసగుసలాడుట 

నిట్టూర్చువుచ్చుట మొదలగు _స్రాాటి వాయుసంచాల నదన్య 

ధ్వనివిశేవములచేతను, "పెవవ్రలజేతను లొట్టలువేయట- చేతను 

నాలుకయంగుడు కౌంకుట చేతను, వండ్లుకొ అకుటజే తను, నానా(పకా 
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రములగు ముద్దులు "పెట్టుకొనుతీరుల చేతను, మజీయుం గేవలధగన్వాత 

కము శరీరావయవవి శేవవరస్సరసం భట్ట నన? శ్లేవ ' క్షేవవి శేవశ బ్దముల 
చేతను, దనయూహలుకొంపవజకుం బరు కు దేహి త్పెలయలండు 

కంలౌష్టనాసికాజిహ్చా తౌల. ఏం ఈ" దా న్యావయన నంయో గవియోగ 

విశేవజన్యములగు నచ్చులు వాల్లు ౨ నానావి ధాగణిత ఇకారమురలై 

వృకావ్య_క్యపస్ఫుటాస్పష్టగశావి కేవ  * తోంబ్ర తిడాతువు నెడభిన్న 
ములె యనంత పకార శుతిలయం న్వె ౫ వడుచు "దెశకాలపా_ తాను 

సారముగా నుపొధిభఖేవముచే, నానా భాపా వ్యవస్థ చేత శవణేం దియ 

(గావ్యూమై “వక్రమేవా ద్నితీయం (ఎవ్నా” అని నిర్వ చింకంబడిన 

శబ్ద బహ్మ మనిత్య కార్యరూపముసం బొడముచున్నది 

భామహోత్స క్తిరహన్యము 

ఛంవస్సు, భావ యవి రెంకువిధినులుగా నవ్యాక్ళ తావ్య క్ 

ధ్యనిలోకవృ వహార ము సాగుటకై నానావిధథిములుగా ముంలచేత 

ఛ దన్పనియును సంస్క తాప భంశ వా ఎక భొవయాయుగు అనాదిగా 

సహ దెసిద్ధమై (వతిక్షణాదివిశేషముల నూజుచు వచ్చు చున్నది 

కాంబట్టి యిది ఛంవన్సనికాని యిది నంస్కటృత భావ యివప్ట భంశే 

భావయనిశాని సర్వజనసాథారణము గా శబ్దము లేర్పడ! నానా చేశ 

జనులకు నానావిధస్టరవ్యం జనాత్మిక శబ్ద యు లాయా దేశ జనులలో 

ఛంవస్పులనియు సంస్క్భతములనియు సవ భంశేములనియు ననాదిగా 

వ్యవహరింపంబడుచున్నవి అచ్చులలో. (బతంచ్చును హాల్లులలో6 

ఒదిలివాల్లును న్యరకాంస్థాన్మ పయత్న శేనములచే తం (బత్ఫెక మనంకే 

సంఖ్యాక భావరై నానాజాతిమహదమహ త్పాణులలో వ్యవహరిం పం 

బడుచున్నది. అ-౪ ఉ-బు-ంఇ.ఏ ఏ ఓ-ళు. అనుస్పారము (0) 

ఏవర్ణము (1) (పశ్యేక మొకొక్క_టి యనంతవిధనంఖ్యాకము లై న 
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భాషలె యనంతనంఖా షక పాశికోటులలో. వ_ల్తజ్ఞాతిజంతంవు కు 

బరస్పర మూూహ( జెల్చుకొను సనజ్షాన బములలూ వెబయుచున్న వి 

కోచటతేప లను నయిదువర్ష్మ ములు హాలు ఎమాత వే. స్వరకశాలస్థాన 

(వయత్న భేదములచే ననంగనంఖ్యాక% వలె నానావిధజంతుకోటిలో 

దత్తజ్ఞాతులలోం బరస్పరో హాలం 'దెల్పుకొనంజాలు త ల్ 

సృవహరింపంబడు చున్న బ కాంబట్టి సబ్లబ్బర్భరూపరనగంభములు 

(పల్యేక ముపాధిభేదనముచే నానావిఫముంఎయి pm 3 

సారముగా. బరస్పర మూవహాం బెల్బుకొనునాధ నము యి వవవా 

రింపంబడుచున్నవి జంగమస్తావర్మ పాణులసంఖ్యయెంతో గురి యా 

చేవాధారులపల్ము-లన్నియు నన్నివిఫములభావులై వ్యవహరింపం 

బడుచున్నవి చుక్క_లన. తెక్కీ_ంపనలపికాన చందమున నానాజీవులు 

తమయూహం నైల్పుకొను _పయత్నముచేతంగావించుధ్వనివి శేమముల 

జాతులు గణించి నిశేశింపంవర ను కాదు “గా అనువది సంస్కృతే 

శబ్ల మనియు “నేణీ. గోతి” మొద గు ననంత సంఖ్యా కములగు 

నప భంశశబ్ద సులు “గా! అను సంబకా చే శ భ్రార్థము సిచ్చుచు 

లోకములో వవహరి'పంబడుచున్న ననియును వె యాకరణమతేము, 

ఉనా నోత్రాి.. చొదుగు “గోన” అను నర్గమిచ్చు ననంత 

నంఖ్యా కాప భంశమ.6ను సంస్కరించి సర్వసాథ రణముగాగంథము 

రదించుటకై యోవధథో పయో గముగా శుద్ధికావించినమూలికవ లె 

“గా” అను సంస్కృృతీశబ్బ మనాదిగా మనులేర్చర్చిన కృతిమ 

శబ్దము కావచ్చును కాయుట్ట యస భంశమునుండి “జన్మనా 

జాయతే ళూ దః కర్మణా జాయతే ద్యిజః అనునట్లు సంస్కరించి 

పవి త వాణులస పాణిణ్యాదాాయార్ములు “ంస్క్య్బుతశబ్దముప బేశించిరని 

సత్యమ. గా నిరేశింపకతీఆదు నిత్యా సౌరుపేయావ్య క్రశబ్ద బహ్మము 

నకు (కృత పత్య యము శతేర్పర్సి పురుహూూతుంతసంతశాఖాత్మక ము 
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బుగ్యజుస్సా మా థర్య చేద లుగా నవ్యాకృతనాద (బ్రహ్మమును 

వ్యాకృతముచే సినట్లు “సచేవసౌ మేదచగఆసీత్ _ అసజీవేనమ్మ ౫ 

ఆకీశ్ ” అను శ్రుతుల వకారమునర్యంఖల్విదం బవ్మా” అనురీతిని 

“వక మేవా ద్వితీయం (బహ్మ” అనునట్లు ధర్మసం గవోర్థమై నటి 

యుపాసనాసాలభ ఇమునకై జగ ముక భ్ కృసంరశ్షణముకై 

పామగబోధకై వరవమకారు *కులైన వ్యాసాదినును లవ్య_క్తనాద 

(బహ్మమున కాకాశమున నానావిథదిక్కు-లు పహాద్దు లేర్పర్చినట్లు 

నానావిధాచ్చులు హల్లులు స్మర కాలస్థాన్నవయత్నవి శేవవిధానము 

లనంతేజాతు జీపులకుం బరన్సర మూవా తేల్పుకొనుసాధనములుగా 

నసంత వకారక భాపావిశేమసు లు సవాజసివములయిన నానానిథ 

జంగగుస్థావర జంతు సామాన9క్రంఠధగనులనుండి జనసామాస్య ముగా 

బోధపడ నట్లు జేశశాలపా తానుసారముగా ననంతవిధములయిన 

యూవాల నల్ల డించుట క్రై యనంతవిధశబ్దము లనాదికాలమునుండి 

యను వ్యవహరింపం జేసిరి 

దేవునికి (బతిమవలె ధ్వనికి స్వరశాలస్థాన వయత్నేకవర్లా 

త్మక శబ్ద మయ భావులు కృతి ఎకల్పనములు “పెదవులు మూసి తెజ 

చుటచేత నొదనినయుచ్చసీత వా య.జెన్యమ గుధ్వని “ఓటష్ట్యమనియు” 

ప్ఫ్ జ్భ్ మ్వ్ మొదలగు నానావిధవ్యంజభవి శేషము లూవీరి౦ 

చజెనవ్రులమూాసి లోనికి లాగుకొనునపుడు కలుగు చుంబనావ్శర్థ్యసూచ 

కము లగు నానావిధధ్యనివి శేష ములు బేవ్రునకువి_ గహనులన లె నవ్య క్త 

ధ్వనికి వ్య క్రీకరించునూహం 'దెల్పుటకై. యేర్పడిన కృలిమశబ్దరచనా 

విశేషా _తృకనానావిధానంతసంఖ్యాకభామలై నామరూపముల సంజ్ఞల 

జేశకాలప్మాతోచితముగా ననాదిసహజసిద్ధము.లై  వ్యవహరించంబడు 

చున్నవి సము_వముసకుం నరంగములకును వస్తుభేదములేనితీరుగా 

థ్వనికిని వర్ణ ములకును వస్తుఖేవము లేదు“ వా వారంభణంవికాతో నాము 
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ఛేయమ్” అను శుతి పకారము "దేవ్రనకుం బతిమలతీరన నవ్య క్రృనావ 

(బహ్మమునకు ధ్యన్వ్యాత్మక వర్ధా ్ మ కాసి? 4 కార్య శబ్బముయనానానిధ 

కృతిమ భాపావిరచనము కావింపంబ డెను “సయూహగన్య పాణులెట్లు 

[గహించగలరో యాతీరుగా భబ్బబ్బర్శరూక రసగంధగుణవి శేపనులను 

-జీశకాలపా_ తోచితముగా. (బయోగించినం జాలున. తదయుద్దేశము 

పరులకు బోధపడినపు డద్ది సకల వేవశళాన్రుసమ్మతమైననియే 

నిశ్చయింపవ లెను సకల వేద ళాన్రుసమ్మతముకాని తలంవు పరుల 

శింతమా తము న్వేద్యమేకాదు లోకను న జరుగ వలసినపసియే 

జరుగుచున్నది కాని యసంభనము కంబేటికొమ్మువలె 'నెన్నండు 

న్లోంచదు కనుక అన్నిశబ్దములును మతీ యిన్ని భామలను జనరంజ 

కమ లయ్యె నేని సాధువులు, మతి జగదుష వసకరములగు నామ 

రూపములన్ని యు నసాధువులు జనులకు బరస్పర సేమానురాగ 

జనకవుగు నామరూప వహయోగమంతేయి. నువేవ శాస్త్రుసమ్మత మేయని 

సిదాంకీకరింపకతీఆదుతీఅదు పంచభూతిములసంయోగ వియోగవిశే 

వములచే వబ్బస్పర్శరూపగంధములను గు ణఎ శేష పవృ త్తిసవృత్తులు 

కలుగ నేరవు (దవ్యగుణకర్శసామాన్యవిశేవసమవాయ భావముల ను 

న తం క నో్యోన్యసంబంధవ్యవస్థ లే? _(పక్యేకముగాన్యతేం త 

న యేపదార్థమున క్రై నను "లేదు కార్య శారణము లొక దానింబట్ట 

యొకటి (గాహ్యమ.లగుట చేతం గారకారణను.లు శెండును జ్ఞాతుం 

గార్యరావములే యగును క్ఞతృజ్ఞానజ్జేయములు మూండునుబరన్పర 

నంబంధములగు వ్యవస్థాదిసంజ్ఞ లే గాని యామూండింటిలో నెాని 

శ్సను స్వతంతస్టితి లేదు ఆత్మగుణనుగు బుద్ధియు, బుద్ధి వచార 

మువకనకాశమిచ్చెడి (శవణెందియశ కి (పచారమున కవకాశ 

మి చ్చెడిధ్వనియును, అనంగాజ్ఞా తృజ్ఞా నజ్జేయములను మరాండు (పత్యేక 

స్యతంత్రవ దార్థములపర స్పరతందప్పలోక వ్యవ నోరమనా నొల్లనవదా 
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రము కలగబోదు దృక్కువృశ్యము పరస్పరస బంథముతో నున్న 

వ్యవస్థాత్మక పదార్ధముల. ఇకారణద్భృక్కు_ంబట్టి కార్య దృశ మును 

గార్యవృశ్య ముంబట్టి కారణవృర్కను సవువిబట్టిశ కి య.౦ బురుష నిం 

బట్టి (వకృతియు శ క్రింబటి శిన్రుండు _ుకృతింబట్టి వురుముండు వ్యవ 

స్థావీిసులగుచున్నారు గుణెంబట్టి గుణము గుణముంబట్టి గుణియను 

వ్యవస్తాఎలేమ లగుచున్న వి 
థి 

ఆత్మకు (బవృ త్తినిన్ఫ సే లనియు నావరణవి శే పములనియును 

కార్య కారణస్థితులనియు వ్యావహారిక పారమా రి కదశలనియు రెండు 

స్వభావములు కన్పట్టుచున్నవి నాద్యబహ్మమ. సంవృతమై బీజ 
రూపమై కారణమై “వక వే. వాద్వితీయం | బహ్మి” అనునట్లు సుమ ప్ప 

వస్థయందలి యూహావ లె నిర్వి శేవనుగు చున్నది గ్యజ్నజ్యా గద్దశ 

లందు సవిషయమగు మసస్ఫువ లె కెండుతిర్లుగా నొకవ్వుడు సగుణమై 
యి కొక వేళ నిర్దుణముగనుంట నవాజము జ్ఞాతేయొక్క సగుణ 

నిర్ణుణస్థుతు? ౦బట్టి క్లే యనుయొక్క. ఛావాభానవిశేవము లుండును 

Y కాత "లేక శ్రేయము జ్రేయము చే జ్ఞాతేయు పురుషుడు లేక (వకృతి 

యుం బకృతి లేక వురువుండు కార్యము లేక కారణముంగారణము 

"లేక కార్యమ.0 దోంచనేరవుం 

వాగ ర్ధ వెఖరి 

దూరముగానున్న సంతరయ క్క_ధ(నియొక ప్పుడు 'పొచ్చు గాన 

మతొక పుడు తేగ్గుగా వినంబడు చుండును ఆనంతలోనిజను లాడుకొను 

నానావిధములయిన పలుకు లేయేయర్థములం (బయోగింవంబడునో 

యేకముఖముగ నాలించి వివేచింప నెవ్యరికిం దరముకాదు సంతలో 

నున్నప్పటి తనకు చెలిసినట్టు పల్కు నొక్క_-నిభావమా_తమే 

యూగొల్లలో వన్పన గా నివేదనము కావింప శక్యము కాదు 
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అనయా? గేవలధ్య్వనియొక్క-టియే లావ సన్నములంబట్టియు నుపొధి 

వనమున స్వరకాలస్థానపయత్న మూలమున వివిధభేవంబులతో 

నానావీధాచ్చులు గాను హల్లులు గాను విస్పష్టముగా నస్పష్టమ. గాను 

సువ్య కృముగా నర్గవ్య కృముగాను సర్భజనసాధారణ వేద్యముగాను 

-జీథఫకాలపా తానుసార వేద్యము గాను నానావీధ పా౯ాకోయు లోగ్యాత 

యం త భయజసమై సహదెకృ్మ తిమభేదంబులన్మూ రీ భవించుచున్న 

శబ్ద ముయొక సాధు త్యాసాధుత్వములు కల్పితములుగాని వాస్తవ 

ములు కావు సర్వలోకొపకారకశబము సాధువు లోక దోహకర 

శబ్ద మపశబ్బము ఈశబ్దమున కీయర్థ ననియు సీయూహ6 చెల్పట 

కిట్లు ధ్వనిచేయ పల సియుండుననియుం దవచెంగటిపెద్ద వారలననుక రించి 

ఎన్నలు వాగర్గవిశేవములను నవావానముచేతను మణి యభ్యాన 

పాటవముచేతను చెలిసికొని తవశ కికొలంది నొరులవైఖరివి నిగ 

హీంచి తమయూహా నొరులకం చెల్పుచున్నారు చేగవేదాంగాది 

[గంథములన్ని యును ద_్తరేశ కాలప్నా తోచికముగా ననాదికాలయు 

నండియును లోకోపకారపరాయణులగు మహాత్ములు కల్పించిన 

సంజ్ఞలు గాని మేఘగర్జ్మి తములు మెజువులవ లెస హడజ్య పసిద్ధగుణములు 

శావు కావు “రట హాగమలభ్యునం బే వళి (వయోజనమ్మనటచేత 

లోకోపకారముగా. వమతమయాస్తూలు జాతిచు ర్యావలు శాశ్వత స్థితి 

కలవిగా చేర్చర్సుకొనుట మనుష్య స్వ భావమయినట్టు తము “పెద్దల 

పల్టుకులు శిష్టోపదిష్టశబ్బములు యథాస్థితి గానుంచుకొ నంవగ్గిసవీ ధాన 

మెజీంగించుపద్దతులు నిక్రావ్యాకరణచ్భందోనిరు కృ శాస్త్రము లనాది 

శాలమునుండీ యు.6 (బవ ర్రిల్లుచున్నవ్ ఒక భావనుండి "వేత్తూక భాను 

వుట్టుటయు నశించుటయునచు నూజుచుండుటయును నము వమ్మునుండ్డే 

తరంగ ముదయించి మాటుచు నశించుచున్న తీశేగాని వేలు శాద్ద్లు 

7ాదు సమ్ము వమ్డునకును వరంగ ములకును ధ్వనికీని వర్గ ములకును 
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వాసు చేవ్రుసకును జగత్తునకును సత్యముగా వ స్తుళేదము లేకు లేదు 

అయినప్పటికిని నావ్యబహ్మ వేత్తలను మునులనం కృ శబ్దమును లోకోవ 

కారము సనై న్వరశకాలస్థాన| వయశ్నే భేదముల ౧ భజించి వడ్డాది 

న ప్హన్యరవి శేషముల ను వణీ యక్షరసమాన్నూ యాత్మకచాబ్మయ 

థు గా నవా! ఏ *ేశబ్ద బహ్మామును వ్యాకృత మొసరి? సకల వేద శాన 

ములను సంజ్ఞావిశేమంబుల వ్నా నాజేశ కాల పా తోచితముగాం 

(బక టించిరి 

గీ ర్వాణ వా గ్ © 

లోకములోని సకలఫౌవలును “ధాతూనామనే కార్థ త్వ్యాత్ _ 

ఉవనన్హాణామ నే కార్గ తాల్ _అవ్యయానామ నేకార్థ తాషత్ నీవా తా 

నామె కార్థ త్యాత్ ౫ అసి (పతి పాదింపంబడి "జీవ భావనాం బరంగు 

సంస్కృతే భావ గామార్చంబడుట కనకాశమ.ండుటచేత పృథివ సేజో 

వాయువులను తరంగము లాకాశ నందును, మహగాదితత్త్యవణలు 

సత్తరదడ స్తమోగుణాత్మక (వకృతియందున్యు యంకీ యానమ స్తజగ 

మును వాసు బేశ్రనియందును లయమగునట్లు జగమునంవలి నకలవర్లా 

త్మక శబ్ద గు లును గీర్వాణ భామయం దే న్రుత్పన్న ను లు కావింపం 

బడును జగమునందలి యెల్ల భావలకును గీర్వాణ భావయే జననియుం 

(బిశళృతియునుసు ప్రిజ్_పతృయములకుం బకృతివ లెనిఖిల వాళ్ళియమున 

కునుసంస్కృృత భావయే పకృతి గా మునుంనాది కాలము నుండియును వేద 

Ms పన్నిరి భాతయార్య భావ యనియునుమైచ్చ ఫాసఆుని 

యును శె డువిధములు ఆర భావ విస్పష్టమైవది మచ్చ భావయన్పష్ట 

వెసది ఆర్య భావ యుచిత మె నది మైచ్చ భావ యనుచితమైనది 

ఆర్య భావ పతి వతవంటిది మైచ్చభావ కులటవంటిది Ss 

యహపర*ళారకము మ్లేచ్చ భావ నరకము ఆర్య భావ సర్వ లోకోష 
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శారకము మైేచ్చ భావ సకలజనావకారకను ఆర్య భావ. సకల పాణి 

సృదయనంలో మకను మేచ్చభావ. సజ్జనవిభీవకయు ఆర్యభావ. 

యుదారవాక్కు- మేచ్చభావ నీిచవాక్కు- ఆర్య భావసాధి వుసత్త్వ 

గుణమయము వేచ్చభామయసాధువు రజి స్తమోాగుణమయము 

“నమైచ్చిత టై నాపభాపీత వె” అనుట చేత లోక దొవాకరమగు 

మ్రేచ్చాప్టభంశ భావ.లను కాక జగదు పకార కు రాయణ యజ్ఞదీ కీ తులగు 

వరమభాగచగతులు పలుకిగల జనరంజక మగునంస్కృతే భావ నేవ్యవహ 

రించెదరు భూతదొహమునుదంతు*గంస నుజుగు సాలజ్ఞాశీ లభయములం 

బుట్టించ భావ మ్లేచ్చితము నవ్మభంశ మగును లోకో కారమును 

సకల భూతదయను దె నభక్తిని పాచ్చరించుపల్కు- సంస్క్మాత మనం 

బర(గును సాధుశబ్బము- సుశబ్బము- శిష్లో పదిష్ట శబ్బమ - అర్య భా 

వయు సన పర్యాయపవముల వాడంబడు సంస్కృృలేశబ్ద ము మిక్కీ.లి 

పరిమిత మె నకి లజనరంజక మైసర్హలోకోపకాం॥ మై మున్యుపదిష్టమై 

వరమ భాగవత వ్యవహృగ మై సర్వ జగ త్కాారణమగు చేవునివలె సకల 

చేశఛభావ కు జనంయై యనాదియె ఎత్యెమె వ్యావ వోరిక పారమార్థిక 

భయలోక సం తారక మై నర్వ జగత్సెందీ పకి సూరి కాంతివ లె నకలటేశ 

భాపాోందీపక మై విరాజిల్లుతున్నది 

““ఏక్రనబ శృ మ్యుక్ జ్ఞాతేః సుషునం పయు క 8 స్యచ్చేలోశే 
౧ దా థి జాన్ ౧ 

శావుదుగ్భ వతి” అను భాహ్య కి పర్యాలోచనమ. చేతి ధ్వన్యాత్మక 

వర్ణాత్మకము గా స్వర శాలస్థాన (వయత్మళద్ధిగా నుచ్చరింపండగిన 

నబవము. “అంబా” అన. నబ మొక్క_టియె యని సిదాంతీశరి పక 

ది డో థి ( 

పీజదు “అంచ” అను శబ్దము చె ఖరీమూలమయి సకలధ్వన్యాత్మక 
a 

వర్గాత్మక శబ్దో చ్చారణమునకాదియె కంథనాళమ నంబుట్టి వివృత మై 

సువ్య కృ మైన “అ శారముగా (శవణగోచర మై యానునొసీక్యాది 

దొవముతగులసివి ధముగా సంవృత మై ఇ్పావవు మూ తచేత “వ్య క్క 
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మున లయముజె)ది తిరిగివివృతమై పెదవుల. వివ్వటచేత వ్య క్రీ కరించి 
“బి శారముగా (శవణగోచర మై సకలజ *త్తు గా వివృతమగు 

సాద్య బహ్మ మును సూచించు సకల జెగ జ్ఞ వినియ గు నాదిశ క్తిని 

బోధించుచున్న ది క్నుక సక లధ్వ న్యా తేక వర్ణాత్శక శబ్ద పపంచ 

మందు “అంబా” శ మొకగ్క_టియీ లోకు వేశం చెలిఎకళొనందగి 

సదియును మజియును లెస్సగా (బయోగింపంవగి నదియును వాక్చ 

పంచమున కెల్లి “అంబా” శబ్దమే యావ్యి( పకృతి సమ_స్తక్షంర 

ధ్వన.లకుం దల్లి “అంబ” అంచా శబ్ద మే “అంచనా” శబ్దమే వివిధ 
రూపముల సూర్యకిరణము నానావర్ణము౭ 6 బొడచూపునట్టు నకల 
జెంతుకంఠనాళమ. లనుండి యాజంతునులజీవితకాలము నాదిమధ్యాంత 
ములయంవతంటను నవర సాత్మక మె నానావట నర కాలాల (పయత్న 

విశేపోదితమె పీవృ *ేసంవృతస్వ చూపక మె నానావధములగు నచ్చులు 

హాలుల.గా వ్యపహరింపంబడుచుష్నాది కావుననే పుట్టినతోడశే 

సక్రల్ళ పాణుల యుఇచ్భ్య్వాన వాయువు “అంబా” యనియును మతి 

“అంబా” శబ్బ్దముయొక్క._ సూలసూ క్ష శవ శౌవిశీష్ట నానావిధశ భ్రాత్మః 

ముగా నుత్స _్లిస్థిిలయములందుచున్న ది కనుకనే వురాణమునులును 

శంక రాణా ర్యాదిమవహోత్నులును “అంచ” శబ్దమును "దెలిసికొని 

సమ_స్తశగమ నాదిశ క్తిగా భావించి “నమాతుః పర_దైవతమ్.. 
మాలతేవ పరమోగురు[ి అని నిశ్చయించి యాజన్నసిద్ధు లె సకల 
భువన వసిద్గులెరి కాంబట్టి “అంచా” యను శబ్ద ముక్కటియే 
యార్య భావయును చేవభావయును సంస్కృత మనందగి నశబ్దము 
మతి యితేరశబ్దమ లన్ని యును మేచ్చితము లనార్యము లప భంశ 
ములే యని యనసకతీజదు తీజదు నిత్యనత్మ నిరవద్య మై “నీక మేవా 

ద్వితీయం (బహ్మ్” అను విధమున “అంబ” యను సాధుశబ్ద 
మొక్క-టియే అనంతనంఖ్యాకములగు మిథ్యావ స్తువ్రలవ లె మేబ్బావ 
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[భంశశబ్దము లవరిమిత సంఖ్యాక ములయి దుర్గ్శనవ్యవహృతేములగు 

చున్నవి సర్వసం సారదుః ఖాస్టినం తారక ము- సర్యదోమసం వోరకము 

సర్వ్యలోకోప కారకమునగు “అంబా” యను శబముతప్ప సర్వభూత 

దయావరుండు సర్వలోకోపకారవ రాయణుండ గు పరమ భాగవతుండు 

నచ్చి దాొనందన్వ రూవిణియు నాద్యబహవ్మానమూ ర్రియునగు నాదిశ కి యు 

నిభిలజగజ్జననియునగు జీసని సంతత ముపాసించుచు మ జేశబ్దముల 

న్లలనై న నుచ్చరింపం డుచ్చరింవండు మణీయుం బరమభొగవతుని 

వె ఖరియంతయు “అంబా శబ్ద వి కేషస్యరూప మే యగుచునర్వలో క 

జననియు నాదిశ క్షియునగు కనకదుర్గ నే వివిధార్థముల నభి పాయ 

నిర్చిష నేయు చుండును 

మతీయాను సుశబ్దములు పరిమితేములనియు నొకసంస్కృతేశబ్ద 

మున కనేకావభంశములు “గే” శబ్దమునకు “నగ త్రా_ గోలీ” యను 

సపరిమి సంఖ్యా కాపభ్ర ౦శములయుస్కి- వేత “నమ్లేచ్చిత వై నావభావ 

తవ” అను యద్హదిశ్షీతని మమము న్హావ్యవిర చనమునకున్లూడ 6 

గల్లి వండి _ామ్యాల్లీ లాదిదోవదూపి.తశబ్దములు కోవ్యవిరచనము 

నకుం బొకిరావని యాల౦కారికులు సిద్ధాంతీకరించిరి కంఠ్య్యమగు 

“అ కారము సంవృతమగుట కై తఉాయనునానికానుస్వారము గాం 

దోొ_ల్ర పరిణమించి -పవవులమనూాంత చే _శో_కేం దియాలతీతము గా 

సూత్ష్మరూపమ.నం వనయందు తానే బిందుకై లయను. చెంది మృదు 

మధురము గాంనోస్థ్యు “బి శారముగా వివర్తమై (_శావ్యమగు 

చున్నది “అఃకృన్ణశ్శంకరో బహ్మోశ కః సోమో౭ఒనిలోఒనలః 

సూర్యః (పాణోదినః కాలోవసంశః |వణత;ఃసుఖీ”అని సాభరివాని 

చెప్పివట్లు “అ” కారము కృన్ల. శంకర_ (బ్రహ్మా- శ క్ర_ సోమ. 

అనిల అనల. సూర్య. పాణ జన. కాల. వనంలే- (బణత-సుఖో 

అను పదునాల్టువ స్తువు కంస క? ఆశంగాఅకా రాద్యచ్చులు 
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(పశ్యేకముగాం (బత్యచ్చును స్వరస్థాన కాల వయత్నవి కేవ ములంబట్టి 
(వ ల్యేకమనంఠ విధార్థములి చ్చును మతియుోక” శా రాదిహల్లులన్ని 

యుం(బత్కేకము (పతివాల్లు ననంతములగు నర్ధములం జెప్పును 

ఇంతేకాక “అక్” అని రండురూపములయిన అకారకకా రాత్మికము 

లగు రెండు వర్గ ములతోనున్న శెండుశేబ్దములు స్వర శాలస్థాన (ప్రయ 

త్నవిశేవములచేత నవంతవిధ పొణిసంఫఘుము. కొకొక్క-_ భాపారూవ 

ములైయనంతసంఖా, కార్థములిచ్చున నంత భామలగుచున్నవిఆ కాశము 

నకుమర్మాదలువాద్దులు దిక్కులు (వ చేశములు (తోవలుపరిమాణ 

వి శేష ములుబుద్ధికల్పిత ము లె వ్యవహరింపంబడు చందమున, నాకాశ 

గుణమగుశబ్బముగూడ నానా భామలు గా బుద్ది! ల్పితమయి నానార్థముల 

న్నానారసములన్ నృవహరింపంబడుచుననిత్యస్వ వ్న (పపంచమువ లె 

లోకమందు మౌాననవులందు6గాని తక్కిన (పాణి కోటులయందు. 

గాని ధ్యన్యాత్మక ము గాంగాని వ ర్దాత్మకముగాం గాని సనసంశాది 
లయ 

వి శేవముల ని్పినంబడు శబ వి శేమమంతయు ననిత్యమె యవ్యవస్థితమె 

మిఖ్యాభూర మై వేద వేదాంగ వె ఖంస్వగూ పమెయసంత విధమె నానా 

రసొర్రములన్ సృష్షిన్సితినాశయులందు చున్నది 
య లుథి 

కర్తవ్యజి జాన 

మొట్ట మొదట చేసీ, యేయు ద్రేశములేకయే ధ్వనిచేయుచుం 

గ మ్మ కమనుగా సవావాసమునుబట్టి యితర_పాణులు'వేయు ధ్వనులను 

యథాశక్షిన్ [గహించును మతీయురి వనయరావాం బెల్పంగలుగు 

విధమున సవావాసబలము చేతను మప్వుబడిచేతను మజీయభ్యాన పాట 

వముశోతను పరులకంఠనాదముల యఖభి పాయము తనబుద్ధిబలము 

కొలందిని (హించి తనయూవా నృరులకుం చెల్బంల గును చేశ 



నాలుగవ పకాశము ఓక 

శాలప్మాతములననుసరించి శబ్దములు గాని యర్థముగాని వ్యవహరింపం 

బడును సంస [ఎత పాళృ తాప భంశాది భాసా భేవములుకృ లి గుములు 

అదిక లి తములు గాన లుగ మున సము దఘోవమాడ్కి- “వా 

దెనులు కొను శేవలధ్వ న్యాత్మకము గాను వర్ధాత్మకము గాను నానా 

(వకారముల శ వేం దియగోచరములగు శబ్ద మా కాశము ఘట 

పటాద్యుపాధివిశేషముల చేత ఘటా కాశ వటాకాశా ద్యనంత విధము 

లం జేరొ- నంబడినట్లు స్వర వర్ణ'వదబుక్సూ కాదివి భేవముల చేత నానా 

విధానంతసంఖ్యాక ఖభాపాత్మక మై వ్యవహరింప బడుచున్నది ఉపాధికీ 

నానా పకారములు కలవ్రుగాని, ఉజేసాము లనంతవిధవు లు గాని, 

చె తన్వ ముక్క_టియే ఆర్యులకు మణీ యనార్యులకు నుపాధిభేద 

ములు కలవు" ని (పాణముక్క_టియేయెన విధమున కాలస్థాన 

(వయతో్న్నో పాధిఖేద నూర్యభామకు మణి యనార్య భావకున్లలిగిసప్ప 

టికి శబ్దమను నాకాశగుణ మొక్క-టి యే“అవి ద్యామూలకం ైెతే 

మై (తం వరమార్గతః అన్న ట్లు పాధిశేదముంజట్టి శబ్ద భేదము 

కల్పితమగుచున్నదిగాని యా౩ శను న'లెశబ్దమ.నిర్భిశేవను మజీయు 

నవిభాజ్వమై “వక మేవా ద్వితీయం (బహ్మ” అనురీతి “ఇనమిర్భేమ్” 

అని నిర్తేశింప నలవి గాకున్నది కాయబటి ఛం దః సంస్కృ కాప భంశేశేబ్దము 

లన్నియును మిధ్యా! ల్పితములు న్వపష్నపదార్థసదృశములు (పాలి 

భాసికమ. లు వ్యాన వోరికములాను కారి" ములు (వతిబింబతుల్యములు- 

“డిశాది” శబ్బములమౌాడ్కి- ననర్గకము "లెండమానవలమాడ్స్కి- 

వి భాంతిమూాలములుశశకవి పాణవంధ్యా వు త్త, శబ్బములమాడ్థి నసహోద 

భవమిథ్యా కార్యములు గాని పారనూర్థిక ములు శకావుకావు మాయో 

పాధిన్నాశయించి యచింత్వవై భవుండగు వాసుజేీవుండు సంవాలిచే 

“ధ్యాయలతీ వలిలాయత ఇవి”అనువిధముననిర్గుణు డయ్యునుసగుణునివ 
లె 

నిథువదినాల్లు త త్త్యముల చేత. (డించుచున్నా(డు, “అసంగోవ్యాయం 
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వురువ!” అనునట్లు |బహ్మమ కన్న వా_స్తవపచార్గమెద్దియును శేదు 

లేదు అయినప్పటి “నంసారో ఒయమ లే వవిచ్చిత అన నాచార్యో క్షి 

(వకారము స్యష్నతుల్య మై యని ర్యాచ్చ మైనయీ వావ్యవహారవశను 

స్వకర్మవళుం డై జీవు6 డనుభవించక తీజదు అనుభవించిన శ సాది 

వీపు యనములు మిథ్య లని తెలిసియుం  బానురబోధ కై లోకసం గ 

బోయె ధర్మనంర క్ష కై పాణిన్య్యాదిను.ను లిశబవి శేషము లుపచేశింవ 

నలసివచ్చెశ _ “స్టితన్య్వగతి శ్చింతనీయా” అనురీతిని లోకన్ధ్య్యవ 

వోరముననుసరింపంబడు వేదశా(న్ర్రవురాణోతివోసాది శబ్దములనాదిగా 

ద _తృదేశ కాలపా(కానుసారము గాస్యరకాలసాన_పయత్నవి శే మం బుల్ల 

నానావిధభాపాసంజ్ఞ లన్ వ్యవవారింప(బడుచ్చున్న వి శీపల ధర్మాక్ట 

బోధకములగు వె దికశబ్ద ములుచ్భరించు వ ద్ధతి శిళైూశాస్రుముచేతను 

మతి యా వై దికశబ్బమ ల యర్థము న్నరు కి శా(న్రుము మణీ యా 

శబ్దముల! పకృతి (పత్యయవి శేమ మెణటీ(గించు వ్యాక రణశా(న్ర్రమ్యు 

మీ యా వేవశబ్బ ములు నడకనుగురించి తెలువుఛంవ శ్మా(స్ర్రుమును 

మటీ యా'జేద కియా కాలనిశేవను. లెటీగించు. జ్ర్యోతిఃకల్స శా(స్త్రుము 

లును బరోపకార మొనర్పుటకు శక్తిణాలక పరలోకచింత చేసికొన 
వలసీన ముసలి వారికి మ్మా తేమే యుద్దేశింవంబడెనుగాని లోకో పకార 

మొనరింవంగల జేహపాటవముగల యావననంతులకు జుగ్యజుస్సా 

నూధర్వ వేదమం తో చ్చారణముతో (గాని శా వ్యాకరణచ్చందో 

నిరు _క్రజ్లో్టతిఃకల్పములను చేదాంగవట్క_ముతోగాని యవసర 

మొకి-౦ంతేయు నేదు "లేదు కాకదంతపరీక్షవ లె ఖరరోమగణితమ్ము 

వలె చుక్క_లనెక్కి_ం౦ంచుటవ తె నిదా హారవి వార సౌఖ్యములు కలిగించ్చి 

శ్రనత్లోడిపాటి వారిని సుఖ పెట్టి తాసుఖ ముగ (బగుకందగి నశరీరబలమ్ము 

గల వయోవంతులకు 'వేథ వే దాం(శబ్బవిచారణము వ్యర్థము వోస్యా 

న్నవము పిచ్చి 
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ఆవోరన్ని దావివోర సౌఖ్యము నొరులకు గలిగింపందగిన చేవా 

బలము యాావనము టుర్ వెళ వముకలబారు సన్నసీ) చుటయున. 

వదవేదాంగవఏి చారణ మొనరించుటయు ని వయో జనములు తన 

తోడి పాణుల యన్నపానవీపహో రాదిసాఖ్యమ. నె పాటుపడక స తాం 

శీనావీ కార్యేణ లోక స్యా రాధనం (వతమ్” అనునార్యో క్రి విధమున 

(పాణిసంర శ్షణముకో అకును లోకోపకారముననతె పాటుపడక “అ త్యా 

సన్నం పరిత్యజ్య మునేర్చ త్తంచ నిమవృలమ్ అన్నట్లుతసచుట్టునాశలి 

వప్పికలచే కాధపడుచున్న తనతోడిపాట్మి పాణుల కుపచరింపకవిచ్చి 

వానివలె లోకవ్యవహారమునకు 'నేహనంరత్షణమునకును ని దాహోార 

వివోర సౌఖ్య మొవవించుటసను రవ్వంతేయు నక్క_రగాక గగనార 

విందమువలె దాననుభవించి సుఖపడుటకు (గానితనతోడి పాటి పాణుల 

(బతుకు సౌఖ్య మొవస్ంచుటకుం గాని పసికి రాని వేద వేదాంగచర్చతో 

వివేకవంతులును బరోవశారపారీణులునగు సజ్జనుల కంతమ్మాత 

మవసరములేదు వేద వేదాంగవిచారణాధికార ము మునులకుమ్మా తమే 

చెల్లునుగాని నంసారులయిన (పాకృతమానవులకొ ఆకు వేవ వేదాంగము 

'లెంతమ్మూత ముదేశించంబడ లేదు ఇవి వేవము లివ్వి "వేదాంగములు 

మేము 'వేవ వేదాంగ వేత్తలము *ావ్మాణేన విప్కూ-రణం మడంగ 

చేదో=ఛ్యతవ్యఖి అని "తాము (వాహ్మణులమనియు (బవ్మానోటిలో 

నుండి యూడిపడినామనియు నితరులు తమకన్న తక్కునవారనియు 

శాము సోమరిపోతులయినప్పటికిని క్షతియవైె శ్వళూ. దాదిజాతి 

వారలు త మ్ముగూర్చుండం బెట్టి మేవీ నేవించవలయుననియును నోటికి 

వచ్చినట్టబచుచు తా మాచరించుక ర్మములు (గ్ర తస్మా ర్రవిధి 

చోదితములనియువదరుచువంచకు లె స్వార్గపరులై న ధూర్తమాసనవులు 

ఇ అని యీాస్ధముగ నుచ్చరించుశబ్బములు వాస్తవ 

ముగా వేదములు కావు. మణి యాకువ్నీంభరు లువన్యసిం చునవీ 
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"వేదాంగములు కావు నక్క ్యయీడ చేవలోక మేడ యనురీతి సీఫోమ్య 
పోతు౭ కు కుక్తీంభర[ పాకృత న నువ్యులకుం గేవల పరమార్థ బోధక్ర 
వేదన వేదాంగశబ్దను.లకును జాల వవ్వు- స్వార్ధపరతన్నాని సశల 
భాతనయోపరులై సర్వలోకోపకారపరాయణు.లె తనుతోక్షిపాటి 
జనుల ని దావోరవిహార సాఖ్యాభివృద్ధికె పాటుకడని వా కెల్ల మోన 

కాం డే. యట్టి ధూ రులు లోకులను వంచించి తముయిచ్చశ్రొలంది 
సదా వోరవిహార సౌఖ్య మానీంచి పఠించుశబ్బములు గాని చేయు 

కర్మములుగాని వేదవిహితములుకావు కావు 

వేద వే దాంగవాచకశబ్దము ప రాపశ్య న్లీమధ్య మాత్శకొమై 
మనులకుమా(తమే విదితేమై యుండును వె ఖరీరూపకమూగా, 
(ాకృతమనువ్వ్యు ౬ నోళ్ళ న్యెైలువడదు వెలువడదు ఈలోకములోని 
శబ్బజాలమంతయును వ్యావహారిక మేగాని పారమారిళ “మికేంతయు 
స్హాదు శాదు (బహ్మమువలె (బవ్మాబోధక బేవ వే దాంగశబ్దజాలము 
మ _ర్హదేన వేవ్యము కొంబోదు నిత్య మపౌరుపేయము సూక్ష్మ 
వువ్య కము దగాత్కారణమగు నావ బహ్మముశకు మేవ్రనుపోసిరోదు 
టకై శీలావి(౫ హాము స్థానీంచినట్లు కరనా జాజనమున శై యనాటోం 
చునువ్యు లేర్చర్చుకొన్న “వె ఖరీవిశేషము శిలోవి “చాను “జేశ్రశకు. 
(బతినిధివ లె నున వ్యసృష్టిమై యనాదిగా వ్యవహరింపలుడుచుశకది, 
శిలావ్టిగహము వాస్తవముగా జీవం డెట్టు కాదో యట్లులే 
యోలోకనుసన వ్యవహరింవంబడు చున్న వేదములు చా స్తవముగా 

"వేవముల. కావు కాన మ తే_బాహ్మణక్ష తియ శ్యశూూ దాది 
జాతులు వార మౌర్ధిశములును వా_స్తవములు గాన్ర కావు క లిమ 
రత్నములను బౌమరు లవివేకులును సవాజజాతిరత్న ము లుగా [థమ 
వడి ధరించుకొని విజ్ఞవింగు నట్లు కృ తిమజాతు లీమనుమవ్యులు వ్వాస్త్రవ 
ముగాం దాము ద్విజులమనియు నార్యులమనియ్యుం దక్కి. నమనుమ్యల 
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కన్న నథికులమనియు సెర్టీ వములగు బొమ్మలతో మాటాడుఖాటాడు 

కొను ననివేకబాలకులన ల మోసపోవుచు వ ర్ధ కాల శ్షే పము చేయు 

చున్నారు. సర్వజనసాధారణముగాం జతుర్వి చాభినయవి శే వము 

లేర్పర్చుకొని  మనుమ్యులండజుం బరస్పర। పేమానురాగములతో. 

గలసిమెలసి హోయిగా జీవించు నుపాయ మెజీంగించు శబ్బముక్ న్మం 

(బళ్యత వేద మింకెద్దియు న్లాదు కాదు జను కుం బరన్పర చ్వేషము 

న్లో ధిం చుశబ్ప మదెంత పాచీనమైెనప్పటికి వేదన జో నెంతే పసీద్దిగా 

వ్వవవారింపంబడినప్పటికీని నిక్కముగా సజ్జను లట్టివరన్స రవి చేరవు 

శారణకబ్దమూ న్వేదముగా జకాటించనొల్లరు మనుమ్యులం దజీికీం 

బరోన్వర( బేమానురాగములం బోధింపనిశబ్ద ము వేవశా ప్ర్రువిపితమని 

చమోనకారండు తప్ప సజనుం జెంతమా లేముం జెప్పండ. చెప్ప౭డు 

లోకోవకారమునశే తాం వెటుపడుచు వుటీ తన లోకోవకారళ 

వర్తసము న్లొనసాగించుటకై భగవంతుస్  దనయంతరంగమున 

"వేండుకొన టి“ స్న. బరమార్థబోధకములగు చేనవేదాంగముల 

కికొకనామరూపములు లేనే లేవు కాయబట్టి పర మార్థబో ధకముఅగు 

చేజము లాంతరంగిశకములగు తలంవులుగాని _బహిరంగములగు 

ధ్యాన్యాత్మక వర్ణాత్మక శబ్ద విజేనము లెంతేమ్మాళము న్లావు కావు 

(ఇన్మోత్శకవేదన్వరావమా తే శ వేద్యముగాని వాచిక మొకి,_౦తేయు 

నాదు. కాదు కాయిట్టి యీలోకములో వేదవేదాంగములని పషవవా 

రింపంబడుచున్న వాజ్మయము "దేవతలకు. (బతినిధిగా నేర్చర్చిన 

శిలావి గవామువలె నాతైక వేద్యనిత్యా పౌరు చేయ వేదశబ్బ బహ ము 

ఫరుం (బతినిధిగాని యీధార్థము కాదు కాదు 

ధ్వనివర్షవి భేదము 

పూ రొ చారములుంబూరగ చరి త నములుంఖారపంచాంగములు 

(పొచీనములెట్లున్న నేమి జరిగినసంగతి మంచియో క్వష్టయో మనకు 
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గతజల నేతుబంధన మేల “పకృతమనుస రామః పాయసం భక్ష 
యామళి అనున ట్లప్పటిజనులంద ఇైకమత్యముతోం బరన్పళ- 
(పేమాను రాగములతో హోయిగా. దమ బతుకు కొనసాగించుకొనం 
దగిన మనోవా క్కాయకర్మము లేర్పర్చుకొనుటయే యవశ్యకర్త 
వ్యము మార్షియు జేశియు నని శేవల ధ్వన్యాత్శకశబ్లము రెండు 
విధములు ఛందస్సును ఛావయు నని వర్ణాత్శకశబ్లమును రెండు 
విధములుగా విభజింప(బడినవి మార్జియును ఛందస్సును కేవల 
పరమార్థబోధకములయి మునులకువూ[ తమే వేన్యములయియున్న వ్యి 
గాని లోక వ్య వహోారోప యోగకరము. లు కావ నీలూ వ్యాకరణ 
ఛృందోనిరు క్త శాస్త్రములు శీవల మార్చి చృందస్సుల నే చెవ్వుచ్లు 
ను న్యుపదిష్టము లై పరమా ర్ధబోధకములగుట చేత లోక వ్యవహోరమృున్న 
కక్క_ర కావు (పాకృతులగు మన మ్యులకు నూర్లి చృందశ్శబ్ద ములు 
వేద్యములు కావు మజియును (బయు_క్రములుంగాంబడళ నక్షత 
గోళములవ లెల వమయుస్కినిమా త మోలోకులకు వెల్లడించు చున్నవి 
మోర్లి చఛృందశ్శబ్దతే త్వము మునక వేద్యముగాని (పాకృతే జనులకు 
దురవ గాహాము వేవ వన్లలు మనులుగాని (_పాకృతులగు మనువ్యులు 
శారు కాయబట్టి శొ(న్రు మునకును మనుమ్యు లకును జాలదూరమను 
(బహ్మ్ వేేత్తలమని దంభముచూపు కుక్షింభరులన లే వేదశాస్త్ర 
పండితుంమని విజ్ఞఏంగు మనువ్యులు మిక్కి-లి స్వార్ధపములగ ధూ ర్తులు,_ 
కేవలవరోపకార పవర్త నముసల్ప్చుసజ్ఞనులుమ్మా త మేమూ శ్రీ భవించిన 
వేదశ్యాన్ర్రుము లనందగుదురు లోక దోహులగు దుర్గ్శనులు పండితుల 
మని స్వలాభమున కె పామర జనులను మోసనవుచ్చుటశే తాము 
పఠించిన వేదశా(స్త్రములనియును తాము _శేస్టమానవులమని యును 
సక్కా_రార్డు లమనీయు ద్ "ంగనిష్టలు కొంగజపములు నక్క 
విసయముల. మర్క_టచేస్టలు లేనిపోనియంతతం తనం తనులతొ 
నొరుల జెజచి తాము చెడదుచ ౦గురు 
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“దైవముచేయు నొ త్రడితచ్పకున్న నేవతో దాని నోశ్సె 
వెక్కి రించు” అన్నియిం దింళములను ముడుచుకొని యేవిశారమును 
బొందకే సర్వమును ౫ వాధీనముం జగత్మా_ర వెచిత్యమని భావించి 
(బతికిన సార్థకము గా శక్రికొలంది లోకో వకారముమూ తమే చేయం 
గల్లుమార్డ్షనున నడచుచు. ననవలన శేవలలోకోప కారక కియలచే 
చేయించుమని వయామయు(డగు శ్రీకృష్ణుని దివార్మా తములు పవి త 
పవృావయమున న్యార్థపరతన్మాని యహాంకారమమే కారములదొ అంగి 
వేండుకొనుచుంటకన్న (బతుకు నం దవశ్యక_ర్తవ్య (ప్రయోజన మిం 
శెద్దియు న్లే దను నిశ్చయముతోం (టవ ర్తించుటకన్న6 బురువశార 
మింశెద్దియు చేదు లేదు *“వాచారంభణం విశారోనామ చేయం 
మృ త్తికై వేతినత్యమ్” అను (ుతివాశ్యాను సారముగా నాకాశ కాల 
దిగాత్మమనస్సులను విభజించ సలవీకాదు పృథివ్య పేజో వాయువులు 
మొదట్న ఘాణజివ్యో చక్షు_న్ల్వగిందియ్మ గాహ్యములయిఎదపమనస్సు 

చేత గంధరసరూవన్పర్శ గుణవిభ జినమున క వకాశమిచ్చుచున్న విగాని 
యాకాశ దవ్యముశేవల శ్రవణేం దియ్మ గాహ్యశబ్దగుణముమా[ తమే_ 
నిర్రేశింవంబడు చున్న దిభావనై కగమ్యుమైయున్నదిగాని వృథివ్య ప్తేజో 
వాయువులకన్న వేరుగాస్వన్యరూపమును (బకటింపంజాలదు. పృథివ్య 
పే జబోవాయువులును నుతిళుం దద్ధుణములు నాకాశమునకు వేజయి 

[కూణరననాచత్వు స్త్వగిం దియములకు, (ప్రత్య త్షములగు చున్న వికాని 

శేవలశబ్దగుణముంబట్టిమాతమే యా కాశ దవ్యముయొక,_ యుస్మి- 

శేవలభావనై కగమ్య మై మనః కాలదిగాత్మలని లెం బుద్ధికిమా(త మే 

(వగోచరమగుచున్నది కాంబట్ట యా కాశ కాలదిగాత్మల నెడి నాల్గును 

_వవ్యమ.లు పృథివ్య ప్రేజో వాయులన లెని దియ_గాహ్యాములు కాలి 
డక కేవల భావనై కమా. త _గావ్యూములని యనుకొ నవలసియున్న దా 
ఇం_దియ(_పత్యక్ష మెంతమా తమునశ్లాని యా కాశమురాూక ,_ గుణము 
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శజ్బముకూడ నాశాశమువ శె నిరూపించి శ్యాకృతమాకావించి _వక్ళతీ 
(త్య ఈనిభా వణ మెం సరి౭ వనలవి కాదు గానిశ బముయొక్క సూల 

సూక్షృదశలను మతి యద్దాని స్వర కాలస్థాన వయత్న విశేషములు! 
గెంలేవబకుం బెలియంబడి యను కార సంజ్హూవి థానములం బరులకఈం 

చెలుపశక్యములగు చున్న చ్పటికిని శబముయొకి ,- వా_స్తవత్న త్త్యముం, 

'బెలినికొనుటకు6 గాని తా విన్నశబ్బనుం ““ఇదమిత్ణమ్” అని కపరులకుం 
చెల్పుటకుంగాని ముకిందప్పం (కృత మనువ్యున వొరక్కి_౦తయునలవి? 

కాదు కుక్కు గుజ్జుమన్నది. వులి ఖాం డుమన్న ది_ విట కూయు 
చున్నది... కాకి యటుచుచున్నది. మేఘము. గర్జిలుచున్నది. రంగి! 
(మోంగుచున్నది. జనులు పల్క_చున్నారు. చప్పుడు సద్దు నంచడ్ని 
_మోా౭త. కరా౭త- యమో విసంబడుచున్నది భావ యీవోపోల్చివివఠింప 

శకము కాదు... మణి యనుకరించుట కై న నలవికాదు గాస్తింాచల్టు లు 

మతి ఏనిలోనియర్థ మును చిన్న తనమునుండియు సావాసమునేతను 
మక్వుబడి యలవాటువేతను గొంతవటితు నేర్సివకొలంది ననుకరించి' 
గుజులించి స్వ భాహాపరిచితులగు జనులకు భోధింప నలవియగును 

నాద[బహ్య్మోపాననము 
“యుతి రాశా లయః ఎక” అనునట్లు ఛబ్బముసకు _యతి 

లయీలు. తలిదం డులు నాన్నా కుతిస్వర్మ గానుముూర్భ నాత్మ క మె 

(దుతమధ్యవి లంబలయ కా లన్వరూ వమై _గశ్రవణేం దియె క గావ్యానుయి 

యం తంగా తెములే ధ్యనివర్ణాత్శకమై యవ్య క్త కారణనంవృతబింబ 

నావ్యఅవ్మాము వ్య క్త కార్యవివృత _పతివీంబశబ్ద మై సహజముగా 

జగమున సృష్టిస్థితినాశవి శేవ పద్ధతుల నృకల పాణముఖం (బవర్సిల్లూ 

చున్నది రసరల్లి వెకుదలగు బంధువులు తనఎవహావాసులు జేయభి 

(సాయముతో సెట్లు వల్కు_చన్నారో యాయభి పాయమును "వెల్ల 
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శఊంచుటకే యట్లు పల్కుటకుం బసినాంటినుండియు దెంగమ( పాళి 

అలవాటువడుచు నట్టిధ్యనుల _ననుకగించుచుం. దమతోడిపాటివారి 
శల్కు-ల నాలించితాము౫హాడ నట్టిధ్యన ఎను స్వరశాలస్థాన్న యత్న 

విశేవముల ననుకరించుచు ఎవాజశ కి త్రో వ్యవహరించుచుందురు 
వినక పరులపల్కు_లపీరును నుతి స్ఫుటాభి వాయనును చెలిసొన 
శక్యము కాదు “రారా” ఆని పల్కు వానికంరధ్వనిం _బత్యత ముగా 
విన్న వానికీంచప్ప వాండు “రారో” ఆని పల్కెనను వనూకారళుని 
థ్వనింబట్టిగాని "లేక (వాంత మొథనలగువానిచేతగాని మ జేచాశ్రక్రమ 

సంజ్ఞ చేతంగాని యింకొక రంతే స్పష్టముగా “రారా” ఆని మొదట 
బల్క్. నవానిప లు... మొక్క కాత్సర్య మెలుగవరముకాదు నజోతన 
ధ్వనినిగూలంకవము గా సచేతనయం తము తెలుపచేరద. చుతీయును 
దనయు దేశమును దానే యభినయించి సాకల్యముగా వెల్ల డింపనేరని 

యంశనులో నితరులపల్కు_లందలి యభీ సాతయుంతతును జిత 
"కెంత యనయద్దాలడె నం (బక టింవససాఢ్య ము 

నాద్మబహ్మమును చెలినిక్రొన్న దంతయును సర్వజ్జులయూన 
౫ునులును శొ(న్ర్రకోవిదులగు శష్టులయినను గూలరకమముగా జే 
౫ొమ్రుముఖములం భోధింపంజోలరన "శ్హానలవముర్విదగ్దులగుసంసారుల 

లెక్క_ యేల ? కంరధ్యని మెల్ల గాను మటి దూర్త_శాన్మముగాను 
సున్నముగాను గంభీరము గాను నానార సాత్మకమె  పథిచయముకొలంచి 
నెటులగెడుచునా నాజాతిజీవ్రలయు దేశమును .వినువారలకు చెల్ల ఢించు 
చున్నది పల్కు. వానికం శన్యరమునుబట్టి యు వినువానిత్రవ జేం్యదియ 
వ క్తి ౨బట్టియూను వమణీయు నుభ యులబుద్ధి స్వాస్థ్య మునుబట్టియును 

చళ్ళీ్కీపాయములు. వకటింపంబడీ లెలియంబడుచుండును మొ _త్తము-పె 

నేయభినయవి శేవనునోతనై భను దనయూహనంతయును జెల్ల డించు 

టక్కుగాని పరులయభిి పాయనుంత యును శూాబంక వముగా౭ందెలిస్లి 



464 జగళ్ల్యోతి 
జ 

కొనుటకు గా సాకృత లగు సంసారులు శ క్రులుకారు కారు 

చై వచోదితు లై వలు, చున్నారుగాని జేహు లెట్లభినయించుటనై నను 

స్వతంత్రులు కారు కారు సహవాసముచేత మంచిజ్ఞాన మబ్బదుగాని 

తప్పక వెడుసావాసమువేతం శెడుగబ్బక తీరదు ఈనగంసారముంతేయు 

నజ్ఞానాత్మ కా హంకారమమ కార మళాఆను సిరి బ్బదుగాని చీ 

డబ్బకనూనదన్నట్లు నిశ్చయముగా శానాదుఃఖఫలకము మణీ 

యవి"వేకముూూలమగు నీనంసారవృక్షము న్మాశయించి |బతుకుజీవుల 

దుర్గశకు బిక_మయిసకారణ మనాద్యవి ద్యామూ లకక ర్మబంధ మే 

ఆకర గ్రముయొక (సరూప ముజీవి లేచ్చాతే శక తున తృష్థార పాతంసకు 

సంసారబంధములేదు కావున స్వ్యార్లవరతమాని సకలకర్మములను 

భగవదర్పిత ములు కావించి ఫలమును నోరక యీ శేవల పరోవకారము 

కొజుకునాతమే పారువము నువయోగించు పరమఖథాగవతుం 

డొక్క _ండుమవూ తమే లయ బహ్మమనంబడిర సికశిరొ నుణియె దోవము 

నుపేశ్షీంచి గణననుమా(తమే గహించి సమ_న్తక ర్మములను భగవ 

త్సమర్పణముశానించుచు నిర పత్యూండై భగవశ్రాసానుదాసుండై 

'సూవృత వతుం డై సర్వ్యభూతదయాపరుండెట చేత నావ బహ పొనస 

మనవరతము శావించుటచేత శబ్బత_ల్త ముపజేశింప సమర్థుండగు 

చున్నాడు అట్టు నాద్యబహ్నో పొననము చేత శబ్దత _త్త్వము ముపే 

శించినమునులలో న్య్గగణ్యుండై దేవర్షినాం వరగిన నరమ'ఖాగనలోో 

ల్తముండగు నారదమహర్షి సామ వేవశిమూ శౌప్రు ముప బేశీంచెను 

మును లువ బేశించినసంగతి మునులకునూతమే యుజేశింపంబడెను 

గాని మున్యువదిన్నేనూర్లమున సంసారులు నడువశకరము కాదు 

సంసారులు స్వక ర్మబద్ధులు మజీయుం బొత్తుగా నస్వతం_ తులుకావున 

దుఃఖ పాయమగు సీగంసారమున దమ కెద్దియుం "జలియరావనియును 

ఛా మైందుకుం బనికి రామనియున వనువృురువ వయత్న మున కుంగూడే 
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దెవమే వమూూలమనియును సకల క్రియలను నిశ యముగా దమళోవేశ 

ములె జరుగుచున్న వనియును “నర్వేజనాః సుఖినోభవంతు” ఆను 

మంచితలంవు తమకు. గలిగినపుడుమా తమే దమకు(. జిత శాంతి 
యొక్క చవి తెలియుచున్నదనియును భగవంతుడు తప్ప తమో ను 
గాపాడి తమచి త్త శాంతిని గలిగించు పదార్థ మిం కెద్దియును "లేదనియు 
న్మీబతుకున నేడ్చుతప్ప మజెద్దియుం దనచేతనై నపని యింకొకోటి 
లేదనియును సుఖదుఃఖములు బుతున్రల మాజువువలెం వనళవశము 
లయి. తేటస్థించుచున్న వనియు చేపనియెనను శేసీన లాభము"కీదు 
మణీయుం జేయకతీఅవనియును ఈయన్యతం తవు బతుకు చోపకలీపీని 
గూనివంపులాగున్నదనియును నర్వమును డై వాధీనమేయనియెను 
దా నెద్దియు న్యాస్తవమ. బెలిసికొనుటకుంగాని తెలుపుటకుం7ోని 

సమర్జుండు కాయడనియను “వక్ష, కపోతపోతశృతశః 

"కేనా స్తమభిధావ ని అంబరమావృ _త్తిళూన్యం శివశివశరణం విశేః 
కరుణా” ఆకనమందు డేగలకుం జిక్కువడిన గువ్వఎల్లవలె నీయరి 

వడ్యర్గమునకుం జిక్కిన తన బతుకు బొత్తుగా దిక్కు_మాలి శేవలము 
నైవమే శరణముగా మిగులుచున్నదనియును అన్నము ముందుగా 

సృజింవంబడ శాశలివుట్టనేవుట్టదనియు మోకానందము మొదట లేక 

సంసారదుఃఖము  (పవర్తిల్లన్నేవవర్తిల్లదనియును చై వసాహాయ్య 

మున్న పరమభాగవతున కీవివారణమంతయును నవాధముగాం 

దోంచి తృన్గ యుపశమిల్లి సకలభూతదయయును జగదుఫకారక 
(పవర్హనము న్లలిగించి భోగవాంఛను మజులించి నాద జహ్మతే ర్వ 

మెతీంగించి వ్. వల్యానందము న్లలిగించును గలిగించును 

పనీసాంటినుండియుం దనచుట్టుజుట్ల జంతువ్ర' లేయా ే ళహీను 
చెల్లి డించుటకై యెట్లు తముకంఠధ్యని చెల్ల డించుస్లో చత యర 



466 జగజ్యా్యతి 

విధసంజ్ఞ శేవేనిబయలుపర్పునో నిరంతరవరిచయానుభ వా భ్యానముల 

వేత గుబుతింపవచ్చును భయమును గోపమును వేడ్క_ను మచ్చి 

కను చదెల్పుచు మనుపూదినా నాజంగన్ము పాణులు 'వెల్లడించు 

కం ఠధ్యనులు తక్కి నయవయవముల వరస్సరసనం యోగ ముచేతంగలుగు 

ధ్యనివి శేవము లునుణీ యను నే తభ్యూణరననాత్వ గిందియ్మ గాహృము 

లగు రూపగంధరసస్పర్శ పకట నవి శేమములు పరిచయానుభ వాతి 

శయముకొొలంది గుజుతింపవచు*ను విచేకశ క్రియు త(క్పతుః 

_డో(జివ్యో[ఘాణేందియశ క్రియును సరిగానున్నకొలంది నానావిధ 

జంతువులు పరస్పరబోధ కావించుకొనవచ్చును నాబుద్ధియునున్నా శవ 

ణేందియమను స్వస్థత గానున్నకొలంది నాచెంగటే మనుహ్మాధది నానా 

దుగమ్మ పా శేయేయభి పాయముతో లెట్లు కంరాద్న వయన 

ధ్వనులు శావించుచుండిరో మజి యందువై నేనెశ్లుట్టు తత్తవభి 

పాయానుసారముగా బదులాగవలయునో నాచిన్నతనమునుండియు 

నాకులల లో కానుభ వముంబట్టి యొరులధినిని గుజుతించి యొరులకు 

నాయభి పాయ మెణీగించువిధభమున ధ్య్వనిచేయంగలను తక్కి.నదెంగు 

వులనంగతి యటుండంగా నాయిరుగుపొరుగులపల్కు_ల కలవాటు 

బలముచేత నభిపాయమును (హించి బదులాడు నాభావయు 

నాయిరుగు పొరుగు వారల భావయు నొక్క_టియె సమానాక్షరవిన్వాన 

ముల నుండకతీఆదుగా ? త త్తద్దేశకాలప్మా తానుసారముగా సక్షలజన 

సామాన్యమైన ధ్యనిమొ త్రముస భయము కోపము సంతోవ 

మనవ్యాము దుఃఖమును సూచించుట కైదువిధములం బంచ పాణ 

ములశి బటి యందజిమనుమ్యులయభి పాయముల'చేత స్వర కాలస్థాన 

(పయత్నే ములం భిన్న ములయ్యు నొక్క-పోలిగానుండకతీఆదు 

మణజీయునుస్యరశాలస్థాన పయత్న వి శేమములతోం ద త్తద్దేశసానూన్య 

చ్లులగా భావులు సంస్క కావ భంశవి శ్లేవ ములన్ వ్యవ హరింపంబడుచు 



సాలుగవ ప కాశేము 46? 

“రక పోగమమఘ్యనంజేవహోఃి _ప్రయోజక శిఖా వ్యాకరణచ్చందో 

నిరు _క్షఅనబడు కొ మ్రు పద్దతుల చే సనాది కాలమునుండియును చేవాలయ 

ములుచెరువులిండ్లు వాకిళ్లు తోటలు దొడ్డుజాతులునీతులు వావివరు 

నలు మొడ ుగుమాన వమ ర్యాదం వలె (వాంతేమూలముగా గంథమున్ 

సం్యగహి పంబడుచు సం పదా జసిదము గా వ్యవ వారింవంబడుచుం 

దత్తదేశ కాలపా తోచితో దేశములు చతుర్విధాభినయ  విశేవముల 
ene న్మా అక (పవాహోదకి గుణమురీతిం (బవర్తిల్లు 

చుండును కాంబట్టి నామరూపాత్మక మై జగ దూపముగా వీవృతేమైన 

నాద బహ్మముయొక్క_ తత్త్వము “ఇదమిత్ధమ్” అని నిగ్దేశింపనలవి 

కాదు గాసి వ్యావహారిక మందలి భాసూవి శేవముల కించుమించు సరి 

మైనపద్దతులు నియమించు కిశ్రా వ్యాకరణచ్చందోసరు క్రళాస్త్రుము 

లెజింగినపండితులు జనులకు. బరస్పరె కమ త్యానురాగము లొదవింఫ 

జాలుదురనియీ పరమకారుణికులయిన నారదాదిమునులు లోకోపష 

కారముగా నానావిధశ భారము లెజీంగించుట.కె వివిధములగు శికూాద్ది 

శ్యాన్ర్రుము లుపటేశించిరి తనతోడిపాటిదనులలో _ ననాదిసర ప 
దాయాన సారము నన్ను శుతమై వ్యవహరింపంబడుచున్న భావ దశ 

కాలపా_తానుసారముగా బకీలదనరందకము గాం బలుకుట మ. 

యవశ్యక _ర్తవ్యము లోక శా _న్త్రవిరుద్ధము గాంబాడ వలయునుమాటాడ్ల. 

వఆయును (గంథములు [వాయవలయును ఇహపరోభంకలో కాను 

కూలముగా నామరూపవిశేపాభినయముల నొరులం వరింపంజేసి 

3 
సజను(డు చతుర్ల నపరమభాగపతులవ లె. దాందరించున 

ఉదా-త్తానుడా _త్తన్వరి తాత్మకి స _ప్తన్గరముల నాణాలు యక 

వక్షీణశ్రవణమున శిమ్యులకుం బుతుల కుప ేశి, పవలయూననో శి 

శా శ్రుప ర్యాలోచనముచేత నేయర్థమిచ్చు శబ్ద మెట్లుచ్భలింపనివోచర 

ములను సాధింపవచ్చునో యామార్షమును గురూప బేళ్లమున్దేతకు 



కనీ జగజ్లోరీ 

సక క్రి చేతను లోకశాస్తా)ద్య వేక్షణము చేతను దెలిసి (పయోగించి 

నకలజనానురాగమును నంపాదించుకొనుటయే పరమవురుపార్థము 

“ఆనుడా శేత్ _న్వరిలేత్ ” అసి ధాతువులు నియమింపంబడుటచే 

శబ్దముల౦ బల్కు-టకై స్వరము నియమిం పంబ డెను కాంబట్టి యుచ్చా 

రణనియమము వై దికశబ్బములనే గాని తాకికఖావ. కెంతమా[తముం 

బనికిరాదు 

“య భేందశ్యతుః సర్వతో ఒపరాథాత్ ” అనటచేత య C 

దీక్రితుండగు యజమాన(డు మతి యధ్య్వర్యులునుమవూ లేము వేద 

మం(తేమ.ల నుచ్చరించునవుడు ఉదా త్తాదిన్వరనియమము తప్ప రాదు 

లౌకిక భావ య భేష్టస్వరముతోం వనయభ_ పాయముం బరుల కుందెల్పు 

టయే _(ప్రయోజనముగా నుచ్చరింపవచ్చును లోకరంజనముగా 

భావం బల్కి సం జాలును స్వర శాలస్థాన్నపయత్నవి శేవము 'లెట్లుం 

డనీ మతీ యచ్చులుగాని హల్లులు గాని యొట్లుండనీ మటీ యేయచ్చులు 

యొక్క గాని చే హల్తులయొక్క_ గాని యేర్చాటుండినను లేకుండినను 

శేవల ధ్వన్యాత్మక మై సను "లేక వ ర్లాత్మక మైనను మ వేవిధముగా 

నుచ్చరింపంబడినను దసయభీ పాయము పరులకు వెల్ల డియగుటనూ 

త్రమే (వయోజనము మతీయు నెట్టినియమమునకుగాని యెట్లిక ట్లు 

పాటు వ్ స లోబడక లోకరంజనమగురీతిని యిష్టము గా 

లౌకిక భామను బల్క_ వచ్చును శేవలపరమార్థసంపాదన్యపయోదనము 

లగు చేదమంతేము లు చ్చరించునవుడదునూ. తమే శి శ్రూది శౌ మ్ర పద్ధతు 

లవలంబించకున్నం _బళ్యవాయముకలుగు నని “నమేచ్చిత వె నాప భాష్ 

ఈవై అను సౌస్ర్రుని్యమము కలిగను కాంబట్టి పరభార్థసం పాద 

సమ్తువ కై ఖుగ్యజుస్సాను వేదమం తో చ్బారణము మేత నధ్వర్యదీవీతు 

లయిష..పర్నీయజనూనులకును మణియధ్యర్వ్యున_ప్రకమునకుమ్మాతే మే 

యేకట్టుపాట్లుగాని చేశా _స్త్రోనియతవద్ధతు. 'ఇన్విమైనగాని యాచ 



నాలుగవ (పశాశీము 469 

రిఇపక తీరదు పారమార్థికబో? ధములగు వేనమంశేముల (పవృ త్తిగల 

యబ వాటకముసన గాని *ఆవలలోకవ్వవపహోరమ న నడచుచున్న సంసారు 

లకు ని దాహోరవిహోర నులందు లోక రంజికను గా (బవ ర్తిల్లుటకన్న 

జీతే వేదశా _స్తిపద్దతుల నవలంబించంగూడదు కూడదు యతినియ 

మము గృవాస్గున కెట్లు తగదో శేవల యధ్యర్యు కార్హృములగు వేద 

ఇాస్త్రవద్దతులు- ని చావో ఏ హార సాఖ్యతత్పరులగు లౌకిక మనువ్యు 

లకు. దమతోడిపాటివారి (పేమాన. రాగములను సంపాదించుకొను 

"తెన్నున డుచుకొయుటకన్న వేద శాసో) పదిస్ట పద్ధతులతో నొక్కింత 

మైన నవనరములేదు లేదు యజ్ఞ దీక్షితులకు శౌ నియమమును 

తౌకికులకుం గామణా రా జ యును నక లమునిసమ్మతేను లని సిదాం 

తము నిదాంతేము జనులకు దేశ కాలపా_తాొనుసారముగాక మిక్కిలి 

జ్వేవమునుగావించు నాబారము  వేదచోదితధర శ్రమయినప్పటికి సవ 

లంబించంగూడదు కూడదను మనుస్మృత్ మిక్కి-లి కొసియాడంవగిషది 

“కతా పా రా శరీస్మృతిఖి అంట చేత “దానమేవ కలౌయుో- కలొ 

సంకీర్త్య శేశవమ్. లౌ శేశవక్రీ రనమ్” అను ప రాశరో క్తి చొవ్వువం 

౫లి కా ఎ మందు ముఖముగా “పరోవ శా రార్థ మిదంశరీరమ్” అను 

విధమున దనతోడిపాటి వారి (పేమానురాగములు సంపాదించుకొని 

వారల కుపకారముగా నడిచి యొరులను సుఖపెట్టి ఈ సుఖషడు 

తెన్నున నడచుటకన్న నితర వేదశా(స్రుఎహితధర్మము లవలంవి ప 

'నెవ్వరికింబనికి రాదు పనికిరాదు (ప స్తుతమా చరిం పక తిజినిషనిమనుమ్యు 

లందజు స్తలసిమెలసిపరస్పర్శ పేమాను రాగములతో చేకీధ వించి న్మిణా 

హోకవీవోరసౌఖ్యములం దమ్మ బతుకు పొడిగించుకొనుటమా। తేమే 

యని సిధాంశీకరింపకలీ ఆదు లీజు మ నిన్నటి సకార్యకిర ణత_త్స్వముచేంటి 

సకార్యకిరణత_త్త్వము కానేరదు నేండు విష్మటికన్న సన్నినీధముల 

చేతే కాబట్టి భూతభవివ్య త్కా ర్యాలో చక్తమి వ్యర్థమ్మి వర్త 
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మాశసనగుయోచితేము నొరులయెడం దా సెట్టు _వవర్తించినచో(వన 

సి దా వోరవివోర సౌఖ్య ములకు భంగముకి లగకి పహోయిగా6 డన 

బతుకు కొన సాగునో యావిధముగాం దనతోడిపాటి వారితో నేకీధ 

వించి తనకు ననయెడనను రాగ ముగ? జనులకు న్పంతేతము "శే మము 

న్లలిగించుట కై భగవంతుని _ౌర్ధించుచు లోకోపకారముగా నడిచి 

యొరులసుఖ పెట్టి సయెడం దాసుఖపడవచు?ను వచ్చును ని దావహోర 

విహార సౌఖ్య్మా భిలావము దనులంద ఆీకి నృనూ నమే 

(వావ్మాణ_ప్రాణము [స హ్మణనీప్ర- (ఎౌవ్మాణునియాంశలి 

డప్పీక లని స్టిదా హోర సౌఖ్యము నకు వర్ణా శమధిర్మవ్య వస లేదుగా? 

వాస్తవముగా లోకముతో నొక్కంతయును నంబంధములేక శేవల 

పరనూర్థబోధకములగు బు గాది'వేదమం_తములందు దోోతితములగు 

_(నావ్మాణాదివర్ణ నులు తెత్తవ్వర్థి వ్యవస్థలు నుపాననా సాలభ్యము 

నై "దీపతిలం “దెల్బుటకై చేవాలయములు శిలావ్టి గహములు 

నాల్టగామిములు మొదలగుమూా రులు కల్చింప యడురీతిన్ వినిధయజ్ఞ 

విధానములు (బాహ్మణాది ఎర్భ వ్యవస్థలు వర్ణా శమధర్శములం మంతి 

వరములు జాలిసీతులు శుతి నతి వముళతెభారములు తత్తద్యుగాను 

సారముగా లోకరత్ష కై సురవుకారుణినులు నర లగు మునులు 

చతుర్విధాభినయముల నుప టేశింపుచుండిరి బుతువులు వివిధగతింల 
సహజముగా మాజుచున్నవనీ _పస్తుతోప యోగము గాంద త్తివృతువు 

లకుం వగునట్లు సదా హారవిపోరసామ గి నృమకూర్చుకొనక 

తీఅదు గా ? వర్తమా స టేశకాలపా తానుసౌరముగా నొరులసుఖ సెట్టి 
తానుసుఖపడు లెన్ను వెదకుకొనుటకస్న మన మ్యుండవలంబిం చవలసిన 
వేదశా(స్తువిహితధర్మ మిం'కెద్దియు న్లాదు కాదు 
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మంచిచెడ్డలు 

“ధియోయోనః (వచోదయాత్ ” అనగా భగవంతుడు 
బుద్ధిని మా కొసంగగాక. బుది యనంగా సక్రలజనాను రాగము 

న్నంపాదించుకొనందగిన నడువడి యనిగాని “వాసు జేవః సర్వమితి”_ 
జగమంతయును 'దేవుండేయని నిశ్చయయముతో రాగజ్వేమముల సందని 
చి త్త శాంతియని గాని యర్థము మొదటియర్థ మే _పాక్ళతేమా నన్రల 

కుపషయోగము డరెండవయర్థము మునులకుమూ తమే 'వేవ్యము 

మనుషులకు మిక్కిలి దురవగావాము మజియంద రానిపండు వంటిది 

పూర్వులు సంవాదించినయా _స్తియునుబూర్వులొ నర్చి న్యగంధములును 

(బసుతేము మన్న బతుకు సౌఖ్యమునక్తై యుపయోగించుకొను 

చున్నాముగా ? ఆ_ప్తవాక్యరావములగు వేనశా(న్ర్రములును "పెద్దల 

యుప బేశములును లేక నున కాజేయ హేయన స్తుజ్ఞాన మే పొడమకుంట 

(వతిజనపత్యతూనుభవ మేక దా ౫ భూతేభవివ్యద్య రమానకాలోప 

యోగముగా 'దేశకాలపా_ తోచితముగా సర్వజ్ఞులును బరమళకారు 

ణికులుం గేవల లోకోసకారపరాయణులగు మును అుపజేశించిన 

(శొతిస్మృతులను (కృతో వయోగయుగా నన సరించవలయును 

వలయును కాంబట్టి పరాశరమునివతానుసారము నిప్పటిజనులు 

నడచియే శతీజవలెను పరాశరన్మృతిలోని ముఖ్యసారాంశము 

“దానమేవ కలియుగే. కలా శేశవకీ రనమ్” అనికదా చాన 

మన్నను గేశవకీ రవ మన్నను *దరోపకారార్ల మికం శరీరమ్” 

అను భావము స్పష్టవడుచున్నది “సతాం శేనావీ కార్యేణ 

లోకస్వ్యా రాధనం _వతమ్” అనిభవభూతి షవోకవి వ రాశరన్మృతిసార 

మును విశదీకరించెను భూ. వధ కృజ్ ఈమూండుధాతువులు కమ 

ముగాను దా తాను దా _ల్తస్వరిలే ర్నేలుకలవయివర'సై శన ద్యార్మ నేపద్గ్యు 
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భయపగులనుబట్టి భవతి.వధ తే. కరోతి_కురు తేఅను | క్రియారూప 

ములు పొందు చుభూస తాయాంవధ వృ బ్బై" కద్ కరణే అనిపాణీ 

మునిచే ధాతు పారమునంజెస్పంబడిసపి ఇచ్చంటజెప్పంబడినయు దా శ్రా 

నుదా త్తన్వరిత స్వరములు శేవల వ్యాకరణ శొ(స్రు (వవృ త్తికై యేర్చ 

డిన సంజలగాని భవతి. వధతే. కరోతి_ కురులే యనునపుడు 

నిషావ గాంథారసగ్థరముల జేతేను బుపుభ మై వతన్యరముల చేతను మడ్డ 

నుధ్భమివంచ మన్వర ముల చేతను పాణిం కిక శాస్ర వద్ద్గతిగాసీయు దా 

తాన చాత్తన్వరిలేతుల స్విధింపంబడి భూ వధ_ కృజ్ అను ధాతు 

వులు గాని తడ్డన్యమ లయిన భనతి. వధే. కరోతి. కురులే యను 

[కియారూ వశబ్బములుగాని యుచ్చరింపవలయుససి నియమము లేదు 

ఉదా తాదిసగర నియమమ అ మా తాదికాలనియమము... తాల్చాదిన్ధావ 

నియమము వీవృ తొద్మి చయత్నేనియ మము ము త్రము పై నుచ్చరణ 

విధి వె దికశబ్బములకు6 గాని లౌకిక భాపాశబ్దములకుం  గామ*ాచా రాను 

క నెవరియిషస్టనముచో"ప్వున వారు తవుతగుభఖావలం బరులక. 

దమయుద్దేశ్యము వెల్లడియగు"రుస నుచ్చరింపవచ్చును మటీయును 

యజ్ఞ దీక్షవహించిన (ప్రీ వురువమిధునముతప్పందకి న (స్రీ పురుషులు 

తమతో డిపాటి వారలకు జి త్తరందనమెట్ల గునో యావపిధమునం వమ 

తమని దాపోరవిహోార సౌఖ్యము నంపాదించుకొనంవగిననడువడి నవలం 

వించవలయును దెనులంవజీకిం బరస్పర_పేనూను రాగములు ఫుట్టింపం 

గలిగెజేని యేజాతియెనను సరియే. యేమత మైనను సరియే_జనులకు( 

బరన్సరానుకాగహేతువగు జాలిగాని యాభారముగాని మతముగాని 

విద్య గాని తయవశ్యావలంబ్య్బము 

మనుష్యులలో మంచి'దెడ్డ లను శెండువిధములయిన జాతులు 

పత్తు భాభారములు మతములు వివ్యలుం గలను జనులకు6 బరస్ఫర 
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(పేమాను రాగములంబుట్టించు జాలిగాని సితిగాని యావారముగాని 

మతముగాని విద్యగాని యాజేయమున్ ముంచివనిపించుకిొనును 

జనులకు బరస్పరవిజ్వేప కారణమయిన జాతిగాని నీతిగాని యాణార 

ముగాని మతముగాని విద్య గాని హేయము నెడ్డదనివిం చుకొనును 

పరోపశారకమగప (బతుకు మంచిది లోక దోవాకరమగు (బతుకు 

చెడ్డది మంచిధనముఎ చెడ్డయిణము._ లోకో పకారపరాయణులు ధన 

న్యరూవమగు మంచిని దమెనుక వారి కష్పగించెదరు స్వార్ధపరులు 

యిణమువంటి "చెడ్డను గలిగించి పోయెవరు జనుల మంచిచెడ్డలు 

శెండే వారి బతుకు సిమ్మట సీలోకములో లోకోపకారకము గాను 

మతి లోకోపకారకరముగాను నిల్పి యుండును కాంబట్టి సజ్జనులు 

మంచిపేరును మజీయుం దుర్భనులు చెడ్డ"పేరును లోకమున దమ 

వెనుకనుంచి పోయెదరు సత్కీ_ ర్మివంతులకు స్వర్గమును దుష్కీ_ర్తి 
వంతులకు నరకమును మరణానంతరమునం వప్పక లభించును సర్వ 

జననములు సర్వ భూతదయా పరులు సర్షబులగు గాతమచ్యా సాది 

మునులు సర్భలోకు లన్యోవ్య పేనూను రాగములతో చేయి 7 

గలసిమెలసి యిహపరసౌఖ్యమును సంపాదించుకొను మ ఖో్యో శ్రేశము 

తోచే జేశకాలపా తో చితముగా వేదళా స్త్రనమ్మతములగు ధర్మము 

లుపజేకించిరి Ss దుర్శనుల వంచకులె జనులకోం 

బరస్పర ద్వేవము కల్లుతీరున ముని వణీతధర్శములకు విపరీ ఆార్థములు 

చెప్పీ పామర జనుల న్నమ్మించి "లేనిపోని జాతికులమ తాఇవారాఖి 

మానముల జనులు పరస్పర జే మమునం దన్నుకొని శకాట్లాడుకొను 

చుండగా తాము విణ్ణపీంగుచు నొరుల జెజచి తాము చెడుచురదు 

రట్టిదుర్ణ నులబోధలు దురష్యాసననములవలెం గడురుచ్యములున్వః సులభ 

భోధకములగుటచే మనుష్యులలో నూటికి, గ్లొంబదితొమ్మం డు 
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దుర్యుసనపరులయినవిధ మున వంచకబోధలకు లోనగుచుందుఠరు 
జనులలో. బరన్పరవి జ్వ్యేవ-కారణములగు జాతికులను తావారన్చు 

లన్నియును ధూ_ర్తపండితకల్పితములేగాని నిక్కముగా మున్యుప 
దిష్టము 'లెంతమా( తము నాను కావు (బవ్మాచర్య గస 
వాన్నపస్థ సన్న్యాసా శ గుములు మున్యువదిష్ట వర్ణా శమధర్శము 

లన్నియువు లోకోపకారపరాయణులు సర్భజినసమ లేముగావిధ్యు క 
ముగా నవలంపించి యొరుల వరింఎంచి తాము తరించు సజ్జనులు 

వరమభౌగవలో త్తములనం బరయదరు 

పతిత త్వ నిరూపణము 

భాతువులకు వై యాకరణు 'లేర్చర్చినయు దా తాను దాత్తస్వరిత 
ములు శేవలమును శాస్త వవృ త్తిమాతఫలకసంజ్ఞ లు గాని సప 

స్వ రాత్మకస్టర వరము లెంతమ్న్మాతేము న్లాన్రు నోటిలోని యంగుడు 
మొదలగు పెనున్న స్థానములంటిన ధని “ఉచ్చెరుదా త్రణి ఆని 

యను నాలుక క్రిందిదంతేముల నొరయుధ్వని “నీవై రనుడా త్త 

అనియును [గిందుమో.దుల రెండింటి నొరసిపల్కె_డుధ్యని “సనూ 
పోరఃన్వరితః” అని సంజ్ఞ లం బరంగునుగాని వ్యాకరణ శా _స్త్రమున 
'జెప్పంబడిన యుదాత్తానుదా _త్తస్వరితములు నిశా శాసా9ను సారముగా 

స్ప్తస్వ రాత్మకచు.గా వివరింపంబడిన “ఉదా లేబువభగాంధారౌ' 

అని (శుతిజాతిన్వర _గామ లౌనమూర్భనాత్మకముగా గాంధర్వ వేద 

నున వివరింపంబడినట్లుచెప్పంబడ లేదు ధ్యనియధిక వాయువులతో వెలు 
వడినకొలందిస్థూలమైదూర, శావ్యమగును ఫీరంగమ్రోంత మేఘగర్జి తము 

సింహగర్జ నము క రిబృంహేతము మొదలగుధ్వని పెద్దనాద మున 

ఖడ ను కొంఛెనుగాభితో వెలువడి మిక్కిలి మెల్లిగా వినయుడు 
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_మోంత, గుసగుసలాడుట, యీ కాంత మాడుట, మెల్ల గామాట్లాడుట్క 

చిన్న సెలయేటితరంగములచ ప్యుడు చల్ల గాలికిగద లెడిచెట్ల కొమ్మల 

యాకులధ్యని,తెంత్రీనాదము, పలి వకా( స్రీ యొక, గ్భుదుమధురమగు 

సన్నరనళి కంరనావము, మంద మలయానిల ధ్యనియును సూష్మనావ 

మన(బడును నమానమగుగాలి యూఎరిపోతచే చెడ తెగ దీర కాల 

ముక్క-రక ముగావి నంబడుధ్వని _యుతి యసనసంబడును మతీ యాగాలి 

యధిక వైనకొలంది పాచ్చుస్తాయిధని యగును ఆగాలి సన్నగిల్లి న 

కోలంది (కింద తగ్గుసాయిధ్వని యగుచుండును ఒక్క_కొలతగలగాలి 

వలన నొక్క_విధముగా వినంబడు శుతి యాగాలి యధికమగుచున్న 

ఫొలంది ననంతవిధముల గు నుదా త్త శుతులు నధికమయి వినంబడు 

చుండును మణీ యాగాలి సన్నగిల్లినకొలంది ననేకవిధములగు 

ననుదా త్మ శుతుల న్లగుచు మెల్ల మెల్లగా వినంబడుచుండును వద 

యమునుండి శంరమునకు గాలి నూవిరి నెగుచునాళము లిరువది రెం 

డను మతమునుబట్టి శతు లిరువదిరెం డని యొక్క_రును జగము 

నందలి నానావిధజంగమస్థావరపాణివి శేవధ్వనులంబట్టి (శుతులనంత 

సంఖ్యాక ములని మరొక్కరును బల్కు- చున్నారు మడ్డ మధ్యమ 

పంచమములకు నాల్రేసియు నిపొాదగాంఛారములకు  ఆెంజేసియు 

బువభ డ్రై వఠములకు మూంజేసీయు మొ త్తముపైె _ళుతు లిరువది 

"ెండని పలువుర మతేము “_ుతిస్థానే స్వ రాన్వ క్తుం నాలం (బవహ్మోప్ 

తత్త్వతః” అని నారవర్షి చెవ్చిన్నవకారము (శుతిత్తత్త్వ మెజుంంగ 

శక్యముకాదు ఒక్క-విఢముగా నాదము విగంబడుచున్నఫవు నడా శ్రుతి ' 

_(వకృతి ధ్యని_ యా కుతి యదివటకు వినంబడివట్లుండక మాజుకు” 

హౌచ్చుతెగ్గులుగా వినండుచున్ని కొలంది నగర మనంబడును సంతత" " 

మొక్కబర్లీతి గోరం డుగా గనంజడు సూర్య బింబము వంటిది వక్ళశ్ర గత 
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నాదము, (గవాణ కాలమున నాసూర్య బింబము రొఆింతవడుచు 

సదృశ్య మై (కమ్మ కమముగా. దః చూ యెప్పటివలె నిండుదీంబమై 
తోంచువవు డాబింబము _ర్రమ్మక్రమముగొ నవృశ్వతనందువజకు షి 
తగ్గి మజఆల నిండుపింబముగువరకు హెచ్చుచున్నదశవంటిది కృతక 
| చతినాదము (పకృతి శకి “ఏక మే వా ద్వితీయమ్ డ్రై: 

అను విధముగా నొక్కటియే ఏకత ళుతి జగం వలె నానావికార 
ములు కలది కాంబట్టి | శుత్ని పకృతి భేదములతో స్పత్త్యరజ న్తమో గుణ 
సామ్య మగు (_పకృతివ లె మం దమధ్య తారస్థాయిసామ్య మె పకృతినాం 

బడును (పకృతి (తీగుణన మేళనమువలన నానావిధ డగ దూవమునం 
బరిణమిం చునట్టు గ్రిస్థాయిస మేళనముచేత _యతి నానావిధన్యర వపం 

చముణగాం బరిణమించుచున్నది వడ్డ మధ్య ను గాంధార గామములు 

స్యర్ణమ ర్హ్య పాతాళము ల న శ9వమధృ తారస్థాయివి శేషము చేత నుదా 
త్రానుదా త్తన్యరిత శుతులు పరంగుచున్నవను మునిమతము మిక్కి-లి 
సశుంజసమును మజేయు నృహేతుకముగాం దోంచుచున్నది వచె 
ట్లున్నను ఈసృష్టికి. బైంగానున్న జగత్కారణమ. సీసృవలోనున్న వా 
రూహింప దరముకాసట్టు నక లధ్య్వనులకు మరాలమగునాద[ బహ్మోత్మక 

(శుతిత _త్త్వేము నెజటుంగ6 _కాకృతిమానవుల కలవికాదుకాదు 

జెగమున నెందజుమనువ్యులో యాన్ని రక ముల కంఠన్వరముల. 

మజీయుం (బతిమనుమృకంఠ స్వ రము కాలవశమునం (బతిక్షణము 
ధ్వనిచే మాజుచుండునుగనుక్ష నొక్క_మనువ్యుండే వానిజీవిత-కాల 
మలో (బతిషమణము మాజుచున్న కంఠనాళ వశమున ననంతవిధ 
[శుతుల ననుసరించిన నానా విధస్యరములతో+ బల్కు. చుండును 

కాబట్టి సర్వజన సాధారణ మెన | ళుతిగాని న్వరముగాని న సాయిగాని 
యుదాగక్తానుడాకి త్ర త్తస్వరితవి శేషము గానిఇడమిర్థ మ్”అని జేవాభారుల 
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కంఠ ధ్వనికొక శా_స్త్రమ గాని వ్యవస్థ గాని (క తిలయయలన ప్రతి గావివాగర్ధ 

ములయనుశెననముగాని తెలిసికొనుటకు న్మటీ తెలిసినది మొ రులకు 

బోధించుటకు నెవ్వరికిం దరముకాదు కాదు స్థూలముగా లోకోప 

కారపరాయణు'లె మునులు శాఖాశీం|దన్నాయముగా వస్తుత త్త 

మును శ్రా స్త్రములద్వా రా యుప ేశించిం కాని యామునులే 

(వత్యమముగా నువచేశించినం దప్ప వారి శాస్త్రములు వారి పరోక్ష 

మున (వా౭తలంబట్టియుం _బాకృతులు సంసా రాంధకారనిమగ్ను లగు 

మానవులు ధనాశచే 'జేయునుప జేశములం బట్టియు సరిగాం చెలియ 

బడకపోవుటయ్గాక యీ[గంథములు మణీ ధనాశాపరులగు గురు 

బోథలు విపవరీ తార్థములన్లలిగించి చదువుకొన్న వానిక న్నంజాకి నయము? 

అన్నట్లు శా _స్హ్రమభ్యసించితిని గురు ముఖ మువం జదివికొంటి నని కూటి 

కొఆకె చేవులాడు పండికేమ్మన్ను(డు తాంజెడ్డకోంతి వనమంతయుం 

జెబుచునట్టు తాంజెడుటయేగాక నితరులంగూడం కెటచుచుంట నిశ్చ 

యము నిశ్చయము (_పతంశత్తముగా సగపడుచున్న సూర(బిం ఎమును 

బట్టియసూర్వ్యునితత్త్వ మొక్కి.౦తేయునై ఎశలవి కానిచో బిం చెొళ్ళలో. 

1 బతిఫలించు సూర, బింబము: నుబట్టి సూర్యత_త్త్యము నిశ్చయింపంబోవు 

"వెడగువ లెం (బత్యత్షముగా మునిచవేయు బోధ నే తెలిసికొనశక్యము గాక 

“ఒృవాన్పతి వేయిదివ్యనర్ష ములు బోధించిన నిం దునివంటి దివ్య బుద్ధి 

శాలి సంపూర్ణముగా శబ్దత_త్హ్వ్వ మెటుగ(కుండె”నను మవాభాబ్యో క్రి 

తార్మా-ణముగా “కోవకా తారతమ్యన్య తమేకం చేధనంవినాో 

అనున టాయుష్కా_లము నీర యించి “ఇదమిల్త మ్” అని నిశ్చయింపం 

గల మను లీనంసారమున సంచరించరు మణీయు మును 6 శరీరులు.. " 

పు రులకు నిత్సపదార్థత ర్త మెజు(గశక్య మ. కాదు నానావిధచేళనా 

చేత ననహ(సధ్యనులుకలిసి దూరముగా సంతగొల్ల 'యొకప్వుడు 
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వడిగాను మజొకప్యుడు మెల్లగాను వివరింపంబడుటకు పీలుతేక్ల 
నానావిధవ్యావహారిక భావ లేశీభవించి నానారసాత శక ములగు శబ్దము 
లేకీళవించి యొక్క_రొదయె _పతిక్షణము స్థాయిమాటుచు విసంటెడు 
నశ్తే య నేకహృవయనాడులనుండి జు నిచ్చ చచేతం (బయత్న 

పూర్వక ముగాం బలుశిదొర6కొను జేహికంరమునుండి నానావిధాస్యా 

వయవముల నొరనీకొని యనంతేసంఖా్యాకములగు జలాణువ్సు 

లొండొంటం జేరికొని బిందువు లైకలిసి (వవావారూపమైెనట్టు డెబ్బది 
"రెండు వేఎనాళ్ళనుండియు. నగణితరోమకూపముల బిగింపున.ండియు 
బయలు వెడలిన యుచ ్వనితవాయుపరమాణువు లొండొంటంజేరికొని 
యనంతనంఖ్యాశవ్య కృ కసాదములకూడిక తుదకుం గంఠవ్వరమునుండి 
వై ఖరీరూపమై వినంబడుచున్న ది. (పలిక్షణ వృద్ధిక్ష యస్య భావముచేత 

నొక్క శతి మతీయొక్క_ స్థాయి కలిగినట్లు (పయళత్నపూర్వము గాం 

జేయంబడు చున్న శబ్దము hes నిక్కముగా స్యాధీచేంది 
యులుకాని మరలు తేమశరీ రావయవములనుగాని మసస్పునుగాని 

యథేవముగా నిశ్చలముగావింప శ క్తులుకారుగనుక వా రిది కేవల 

వమడ్డాదిస్వరస్థాయులనిలివి (పయోగించుధ్యనులు చపలచిత్తులు చప 

'లేఇ్మ_3యులును మిర్తులగుట వేత “నిస్వరము శుద్ధము చలనము లేక 

మయొక్కఒరీతినే యున్న” వనుకొనుచ న్నా రుగాని “యట శ్యం తన్న 
శ్యమ్” అనుతీరున లౌకికపదార్గములన్ని యును తణికవ్యవహృత ము 

లగుట యిది యీ శుతియనిగాని యి దీస్యరమని గాని యిది మాలు 

కొనస్థిలితో నున్నశబ్దమనిగాని నిశ్చయించ శ కు 'లొతమా్య తము 
నారు కారు నిరుణ మైన దాత్మ “తస్మా దాళ్శన ఆకాశ నంభూతఃః 

శబగ్నుణక మాశకాశమ్” అనుటచేత కేవల శబ్బ గుణమునుబట్టియె 

తభయుని తెల్పయడునా కాశమందువృధథివ్య స్తేజో వాయుపరనూాణువ్ర 

లొండొంటగూడి నానావిధమూ రుల న్థూలదశ వ్య రించి 
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యుద్భవస్థితినాశములందుట ౨ నంయో గవి యోగవి శేవములం బరిణ 

మించుచు మాబుచున్న ని 

చరణ సేవ 

వన్నెండుగంటలకాలములో జగమునంచు సకలవ్య కుల 

యుఫ్లతే త్త మా కాశమున సూర్య బింబోగరావమె పొడగట్టి (కమ 

(కమముగా నుష్టత_త్త్వ్యము చల్తారినకొలంది నుద్భవస్థిలతినాశముల నువ 

యా_స్త్రమయము లందుచున్నదిగాని జగముకంకు వీలుగా నొక 

ూర్యబింబమని వాస్తవముగా నొక్క_వదార్థము లేనేలేదు ఈ 

లోకమునకును సూర్యునక ను భేద మెద్రియును లేదు మజీయు నగ్ని 

స్వరూపుడై న సూర్య్యుండు కాని పదార్థమే. "లేదు “ఆత వేవగ్ం 

సర్వమ్” అనుటవైతం దనస్వరూ పుం డై న ద్యాదశశాత్శ్మ'తుగు 

సూర్యుండు సర్భజగ| దూవియె నర్వ జగ త్సృప్టీ స్టిలిలాను కారణమై. నర్వ 

జగత్సాక్షీయె భవనచక్షునె తనకుందావేజె నవాజలీలచేతఃనాజాకు 

కొనుచున్నాండను మునివుతము మిక్కిలి సమంజసము ఒశంకిచేసి 

వేయిసున్నలు చుట్టగా జేలిననంఖ్య యెంతో యన్నిభూ ర్హుఖు 

లెక్క_లోనే యున్నదిగాని _వత్వశానుభ వములోం జూవ గశశ్య 

మగునా ? కాంబట్టి నావ్యబపహ్మామును వివరించు (కుతి జూతిస్వథల్రాడమ 

మూర్భనావిశేవనులు శీశల శా _స్తివివయములుగొని (వతర్ణతునివ 

యము లెంతమా(తేచు న్ల్హాన్రు కావు శా_స్హ్రయునకును లాశేకవ్యవ 

పోరమునకును గలనంబంధ మాకాశమునకును దక్కిశఖభూతములకును 

గలనంబంధము వంటిది- ఆన్నిభూతమ లాకసమంగ్తో .నృద్ధివ్షంరూయు 

నించుచుంజియు నన్నిటి కాభార మాశాశ మేయయ్యును గేదలాణా 

శఘును ,వక్కి.శభాతములనుండి చేజు వర్ష నీతు లేనట్లు. చేడన్తా. hype 



480 జగజ్వ్యారతి 
జ 

తిని న్మ రించి తదనుసారముగా (బవ్మా యాజగమును సృజించినప్ప 

టికి జగమునుతిడీ వేద శా(స్రుముల నేంఆుశకావించి నిర్చేశింప నలవి 

కాదు మనకు సంతతము _పత్యక్షముగానున్న మనశరీరమంవలియొక 
లోమముపృథివ్య ్తేజో వాయుపర మా ణువు లెన్ని యెట్లుకూడుట వేనృష్టి 

స్థీరినాశము 'లెవిధిం బొందుచున్న డోకని పెట్టంజాలని మనమిం( దియా 

కీఠములు చేవ ళా _స్త్రవద్ధతు లివ్వియని నినేశించుట బొత్తిగాంచిచ్చి 

కళ. తెలిసెనని సంతోపీమువం వృ ఏవహించ లేము తెలియదని పయ 
త్నము మానుకొనలేము తెలినీ తెలియని వార మె సుఖదుఃఖాన్లోళన 

మను బొందుచుం. (గుంగుచుం గడ లేనిసంసార మను పెద్దసుడింబడి 

గింజుకొ సకతీఆజని యీవమ _రగజీవిత్మ భమమునుండి తప్పించుకొని భగ 
వంతుని గూర్చి మొట్టి పెట్టుటకన్న మరులు చేయంగలవని యింకెద్ది 
యునుఅేదు లేదు “అఆ ర్త_శాణపరాయణన్పభగవా న్నా రాయణో వే. 

గతి అనునట్లీ భవరోగ గస్తులగు జీవులకు న్నా రాయణునికన్న 

శరణ మెద్దియు న్లేదు లేదు త త్ర'జీశ కాలప్మా తోచితములయి ద్రవ 
పౌరుహోభ య పయత్న మూలమున జరుగవలసిన పనులన్నియును జరు 

గకతీఆదు “య ద్య్భాన్యంతద్భువివ్యతి+ యనున ట్లతీం[ దియవిధివశమున 

చేవను లెట్లు జరుగశలయునో యాగతికే పురుమవయత్న ముంగనాడ 
నాదైవమే _పీరేకిం చును_ జీవులు కాలవశను నం దమకులభించు 

కష్టసుఖములనుభవింపక తీఅదు జీవి లేచ్చయు సుఖాభిలావమును 

(బతిచేహి కి నె నె దధర్మముల. ఆపవలు రాసీకుంటకు గంపదలుపొందుట 

కొఆేకే (పలిజనుండు కోరుచుంట స్వభావము ేవాధారికి సుఖముగా 

నుండుటకై కోరిసంపదపొందుటశై (_పయత్నించుట స్వ భావము 
శాయట్టి విధి యెపను లెట్లు తేనకవశమై చేయుచుండినను చా 

మ్యాతముతనయభీప్షము నెజివేర్పుకొనుటె మనువ్వుండు వురువు 
(నళర్నము. విధిగా. జేయకతీరదుగదా ? ఇంద్రియాశీతమగు చైవ 
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సంశల్పమును వేవశా_స్త్రత_త్ల్యమునుడెలిసి పవ ర్తి ంభంబాకృతమాన 

వుల కెంతమా(తేముం దరముకాదు తెలియక తెలిసిన ట్లాయభిష్ట 

సంపదనొందుట కై వురుషవయలత్నేము విధిగా (బరిమనుజుండు 

చేయుచున్నా(దుక దా ? య త్నే కృతే యది న సివ్వతి కోత 

దోప.” అనునట్లు వేవళా _స్త్రిములు గురుముఖమున నేర్చుకొని విస్టా 

వారనువలంపించి దేశకాలపా(_కానుసారముగా దనుతేమ పూర్వులు 

మునులు 'నేర్చర్చిన పద్ధతుల ననుసరించి సకలభూతదయయును నత్వము 

నెట్టినెపముచేరనై న విడనాడక సకొలలోకులును దన్ను6 గనికరించు 

సట్లు (వవ ర్హించుట కై _వతిజను(డువురువ ప్రయత్నము చేయుచుండ 

వలయుననియే యమూా_ర్హమవ్య_క్షము నిత్యము నిర్ణుణముం గారణ 

రూపమగు నాద(బహ్మము సగుణమె వ్య_క్షమైయనిత్య కార్యరూవమై 

యీజగముగా సహజాచింత్యలీలచేత వివృతమైనయది 

పురువపయశ్నమే యక్క_రలేని యెడల వేదశాస్త్ర 

(వవ త్తియే జగమున న్మివృ్పయోడజనముగానుండునా! అవామన్న 

నుహమన్న మహమన్నమ్ అహవున్నాదో ఒన్నాదోఒన్నాదఃో అను 

సట్లువా_స్తవముగాభోదృముఖో _క్తయునొక్క-వ స్తు వే-.లోక మే వేదము 

-వేదమేలోకము '“హరినేవ జగజ్జగ చేవహరిః జీవుడే యాలో 

వూలోకమే దేవుండు ఇట్లు పరమార్థ వెజుంగుటకొ ఆక మ్మాత మే 

పుగువ వయత్నమాపశ్యక మని శ్రీ, శంక రాబారోల్లపదేశము ననున 

రించి సర్వలోకోపకారముగా నుద్యమించక తీఆదు కాంబట్టి ధశ్మార్థ 

కామమెోాక్షములను _ వుశెపార్గములను (పతిమనుమవ్యుండదు. స్మారక 

వఆయుననియే యట్టి చతుర్వర్షపాథశో పాయము బోధించుటకై వక 

శేచశా_స్తచవృత్తి సహజముగా బతుకును గాొభసాగించుటునై. 

న్నిదా వోరవీభశ్ర సౌఖ్య నాళయశ ములగు సన్నృపానాది. శ్యదభ్య్థ ఖలు 



ర్తనీ? జగజ్ఞ్యోలీ 

సవాజసిదము లె యున్నట్లు పంచభూతమయములగు ఊజీపాములం 

బోషీంచుచు బావహ్యోంతరములం బంచభూత పవృ త్రి వెలయున 

ట్రీలోకమున వేవశా(స్రుములు (పవర్తిల్లుచున్నవి సర్వ వేవ శాస్త్ర 
ములయొ.క్క సారము తెలిసికొన్న ఫలము సర్వలోకోపకారము గాం 

(బవరి ల్లుచు నుభయలోకములం వరింపంజేయుమని నిరంతేరమును 
శ్రీహరిని వేండుకొనుచుంట | పతిమనుజునకు జన శ మె_త్తిన సార్థకము 
"దేశకాలపా_ తోచితముగా నేజనుని పల్కు లు- చేష్టలు- (పవనము 

లోకోపకారక మై సకలజనరంజక మె యుండునో అట్టి పల్కు-లు నట్టి 
చేష్టలు మతి యట్టి (పవ ర్హనమును నేర్చుకొని | పతిజనుండు లోకోప 
శారకముగా జనరంజకముగా బతుకవలయును లోకోపకార పవ ర్తనం 

గల సర్వజినరంజకుడగు జనుండు మూర్తీభవించిన జేవ్రండే మటీ 

యాకృతింగొన్న  వేదళాస్రుములేయన్స సిద్ధాంతీశరింపకతీ ఆదు 

“స్టితస్య గతి శ్చింతనీయా” అన్నట్లు ధ్యన్యాత్మః వర్ణాత్శక చెఖరీ 

థబ్బమూలకనాద_బహ్మత _త్వీమతీందియమ్మ_గావాామ వేన్నమబోధ్య 
మైనప్పటికిని వ _త్రదేశకాలప్మా తానుసారముగా వ ర్తమానకాలమున 
వ్యవహరింపంబడుచున్న _ స్వరకాలస్థాన్నపయత్న వి శేవజన్యములగు 
ధ్వన్యాత్మక వ ర్థాత్మకశబ్బ పద్ధతు లెట్టున్నచో లోకోపకారములగునో 

సంగతి నీ గంథమూలముగా విధి పేరితుడనై తెల్పనకతీఆదు గా? 

త _త్తవైశశాలపా తానుసారమ.గా చె వపౌరువ్న పయత్న ములం బట్టి 

శాందగిననకలక్చత్యములు జరుగుచునేయున్నవి యెపవని యెట్లు 
జరుగుటకు విధిచే నియమింపంబడెనో యశ్లే లోకములో జరుగు 

చున్నది జరుగవలసినపని జరుగనీ శకెవ్షరైన నడ్డం దరముకాదు 
సూర్యోదయా_స్తమయములు బుతున్రలు మొదలగు కెలపధ తంలం 

శేవల -డైవవశమున జరుగుచున్నట్లు నూనువకృత్య్వములన్ని యును 
దైవ పేరితముల య్యేక ఫ్ర సుఖములకుగారణములయి ముగియుచ న్నవి 
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(వయత్న ముచేతం గొగ్నాయు నపయత్న పూర్వకము గాం గొన్నియు 

నాక స్మికమ గాంగోన్నియు.౦ చగేవల వురున। పయత్న ముచే(గొన్ని యుం 

గేవల చైవసంకల్పముచేంగొన్నియు ముత్తముపె మనుమలు తమ 

తమజీవివములందు. గప్టసుఖము ఎనుభళవించకతీజదు  *మహోజనో 

యేనగతః ఎపంథా£ి అనునటు లోకోపకారులు జనరంజకులయిన 

“"పిద్దలనడువడీ ననుసరించి బతుకుట మూనవ ధర్మము లోకోప 

కార్డులె న పెద్ద లెట్లువాచికాంగి కా హోర్యసా _త్త్వీ కాభినయవి వేవములం 

(బవర్తి ల్లుచుసక లజనసమ్మతులని యు_త్తనువ నుమ్యలనియ ౦ చజేరెక్కు.. 

చున్నారో వా రాడెడుపల్కు లువారు వాసీన గంథముల వారు పాడిన 

సంగతులు వారికర చరణాద్యవయ వాభినయవి కేవము వారిని దాహార 

విహార నాఖ్య సంపాదక (పన ర్హనపద్దతులు వారిను తొ బార విధానములను 

జేశకాలప్మా తోచితముగా మార్చుకొని యవలంబించి యా పెద్దల 

యొక్క_ (వవ _రృవపద్ధతుల ననుసరించి పిన్నలుగూడ సకలజనరంజకు 

లయిసకలలోకోప కారపరాయణు లై గణు తీ కెక్క_వలయును వలయును 

జిహ్వూజిహ్వూ దొక రుచి పుజ్రైపుజ్రా దొక గుణ మను సామెత 

నిజమైనస్పటికి నొక్క_నిన్యభావముంబోలిన స్వభావము కలజను లీ 

యనంతజగమున ననంతసంఖ్యాకు లందురు కనుకల (_బతిమూాసవుః 

డొనర్పు చతుర్విథాభినయవి శేషముల.0 దత్సమానన్య భావులగు 

మాసవుల కవలంపించంవగిన శాయ్రువద్ధతులు కాక మా నవు, 

ఇశ్రేజేశజనుల కాజీథనున వాడుక లోనున్న స్వరికాలస్థాన్మ యత్న 

వి శేష జన్వములగు శబ్దము లించవుగా నుండును కా(బట్టి తన 

పొటివా రెట్లు రంజిలైెదరో యాతీరుగా ధ్వన్యాత క వచ్ణాత్శక శబ్దములు 

(వయోగిలచి నకలజనాదరణీయవివ్యను సంపాదించవలెను- “మేద 

చేదాంగవేశ్తాకి శిస్లా చారం నలంఘయేత్ ” నర్యభూభదయూావరులు 

అందు భోకోభకారసఛాయణులు స్వార్థ వరత శేనిక్షండితులు శిస్హల్లు 



484 జగతి 
జ 

కగుసటిసజ్ఞనులు “పృృపోద రాదీని యథో పదిష్టమ్” అనున ట్లా పెద్దల 

నడువడి ననునరించి చతుర్విధాభిసయవి కేషములవే లోకరంజనముం 
ీన్నలు కాపంచి యభయలోకముల. వరింపవలయును వలయును 

జగదితము 
© 

సుమ పీదశయం చెద్దియుం చెలియ లేదనినూ[ త వమూజాగర 

స్వహష్నవశ లయం దనకొనుచు జా ౫త్సగష్నవశలందు వివిధ వికారము 

లగు జగ తరముల నన చు నవాంకారమనుకారములతో స్వపర 

భేవజ్ఞానమ. తో సంన్భరించుచు సుఖదుఃఖము లీజీవ్ర. డన భవించుట 
సకలజన సాధారణ పత్యశ్రూన భవ మేక దా? శరీగన్మృతియ న్నంతవజకు 
చేహి కవాంకారమమశకారములును ఏవిధజ౫వ్య సు కారదృష్టియుం 

వప్పవు తనసుఖమ నె (పవర్తిల్లుచుం గప్టమున్సవ్బ“చుకొనుటై 

పాటుపడుచు లోకములో నిం దియగోచరములగు చేతనాచేతవస్తు 

నుం గనిపెట్టుచు హేయాదేయవ స్తువిచారణము ను న్వష్మ జాగ 

ద్హశలందు. బురువ పయత్నము తప్పక చేయుచుండును శరీరజ్ఞ వీ 
లీ 

యున్నంతవజకు తనక వాంకారమమకారములు తనకు వేటుగా నానా 

వీధజగ శ్క్కార్యములు యకాార ములలుం సుఖ పా పికె మతీయును 

దుఃఖశాంరికై తగినపురువ పయత్నము వేయకతీఆదు ఆకన్నిక 

ముగా దాం గారణము నిర్ణ యింపశక్య ము గావి న్యపరసుఖదుఃఖము 

లకింగూడ జేవాసృ తియే కారణమని _(పత్యమోనుభవము, సురూప 

"దేశము ఇాస్రువృష్టమునుగలదు కలగు న్యపష్నజా ౫త్సుము _వీవశాను 

భవమునందు సును క్తినెద్ది యనుభాతమో యాసంగతిలేనిది యగు 
స్వప్న మెద్దియును గనలేదు మ జేడగద్వి కారముం దొంచ లేదు 
కాంబట్టి యెట్లుంటినో యేమిచేసితినో నా కెజుక లేదనిమూ. తము 

సుష స యను గాథ మూర నులాంటిన వళన. గూర్చి "చెన్నంగలన్ను, 
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సహ్నజాగరములం దవాంకారగవు. లన్షలిగినానావిధ సులభబోధ్యదుద్య్ళో 

ఛ్యాతఇం ₹' బోధ్యములగు ససంఖ్యాత వ స్తువులను చంకన.
 

శీను నాది నాకు వేజే జగ మోనంగతి నా శిబుక యీావన స్తుతి త్తగము 

న్నేన గనిపెట్రలేను నొ కీజంతువులు (పియులు నాకు శ తొవు లీ 

జీవులు నా కిది మంచి యిది చెడ్డ నా కిదాజీయ మిది హేయ 

మిావ స్తువున గూర్చి నాకింతవల కెలక మజీయీవ సుత త్త్యము చేను 

గనిపెట్టంజూలను నాపురువ యత్న మివుడు కొనసాగినది నాయ 

త్నమ నకు నాశ్యతువులు విఘాలిముకాపీంచి నన్నాధించుచున్నారు- 

నామి(తులు నాకు దోడ్పడుచున్నా రు_ గాలి వాన యెండబుతువుల 

మార్పు సూర్య చం దనక్ష_తాదిఖగ్ ళములు నాశరీరములోని కొన్ని 

వస్తుత త్త్వములం. నాకు చే ౭ సజగత్తునందలి జడములు వేతనములు 

నాకనుకూలముగానుండుటకై కొరి వురువ_పసయత్న ము కావించు చుంటి 

నణిమాద్య సైశ్వర్య సిద్ధివురుమపయత్న సాధ్య మేమ్మాతము న్లాదం 

తెలిసియుం గొం తెమ్మకోంకలు కోరుచుంటిని నేను నామి తులు నా 

చుట్టముల న్యాపియవ స్తువులు పహోయిగానుండ మికికలి న్యయ 

(వయాసలకోర్చి (శమకావించుచుంటిని. నాకు దోంచిన మంచి 

యొక ,- యభివృద్ధికొ ఆకును 'జెడ్డయొక్క- నాశముకొ
జకు సాయాపప్త 

వర్ణము సాయముగోరి (ప్రయత్న పడుచుంటిని- అద్దమునందు. (బతి 

ఫలించు మూనికమందుకొనుటకై చేవులాడునట్లు శీవలము శా_స్త్రము 

లందు బోధింపంబడీ యనుభవింపశక్యము గాని తనశరీరస్మృతి దొటజింగి 

నవ్వుడుగాని యనుభవింపశక్యముకాని యద్రైతేవానవ శేవల డైన 

కటాక్షమున నే వుణ్యాత్ముం డనుభవించునో యట్టి వరమఖాగ 

వతుండు తప్ప తేక్కి-నవారి సుఖావా వ్రీికొఆకును మజియురి గష్టముం 

న్దప్పిం చుకొనుటకుం (బయత్నవడకతీఆదు కీఆదు నాబాప్యోంతే 

కేం దియవిశారముల్లు న్గా సంసార కార్యవిశేషములు చేను గని పెట్ట 
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జాలినంతవణకు నాకు వేలుగా. దోంచుచున్న నానావిధ  జడవేతన 

వ దార్థముల యుద్భువస్థితినాశివి శేషములు వై వపారుషకృత్యములు 

మొదలుగా "దేశకాలపా తానుసారమ గానున్న నాశరీరజ్ఞ వీకొలం 

దిన్ గనిపెట్టుచు నాకును న్మాపియవ స్తువులకును సుఖ మెట్టు చేకూ 

రునోదుఃఖ మెట్లుతలోొలంగునో యాయుపాయనములరయుచు. | బయత్ని 

కడుచుంటయే నంసారము ఇది తప్పదు కనుక నాకును నా 
చూచుమ| గ్పియలోకమునకును కాతముతలంచి మునిమతాొన సార 

ముగా శిష్టాచార పద్ధతి "దేశ కాలపా తానుసారముగా మార్చి దెగద్ధిత 

ముకై యమూాల్య సారము నైలుప నా శ క్రి కొలంది స్మీ గంధము న్విధి 

_పేరితుండనై _వాయవలనసివచ్చెను 

ఇది (శ్రీమదజ్ఞా డాదిభట్ట నారాయణదాస విరచితమగు 

జగజ్సొ్యతియందు కాలగతి నిర్ణయ నిరఇచనము 
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రెండవ సంపుటము 


